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عا�صمة  القريوان  احتفالية  اإطللاق  يف  اأ�صارك  اأن  يل  اأتيح 

من  بده�صة  املدينة  اأتاأمل  وكنت   ،�009 لعام  العربية  للثقافة 

�صامية التي جعلت الفاحتني يبنون مدينة  رادة الإ عظمة الإ

اإ�صامية �رصفة خال�صة بعد خم�صني عامًا فقط من الهجرة، 

ر�صول اهلل �صلى  اأحد ع�رص عامًا كان فيها  اقتطعنا منها  فاإذا 

ال�صداق القريواين
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وىل يف املدينة املنورة ويف اجلزيرة  �صام الأ اهلل عليه و�صلم ل يزال يبني دولة الإ

العربية، فاإن امل�صلمني اإذن حرروا كل باد ال�صام والعراق وو�صلوا اإىل اأذربيجان 

�صنني  ت�صع  مرور  بعد  ال�رصق  يف  خلفها  ما  اإىل  وانطلقوا  وخرا�صان  واأرمينيا 

انطلقت جيو�صهم يف اجتاه  وقد  و�صلم،  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  وفاة  على 

الغرب اإىل م�رص وفتحتها �صنة ع�رصين هجرية، وبعد عامني انطلق عقبة بن 

نافع ملتابعة فتح املغرب العربي وخال ثاثني عامًا كان امل�صلمون قد اأجنزوا 

م�رصوعًا �صخمًا و�صلوا فيه اإىل بناء اأول مدينة اإ�صامية هي القريوان. ولقد 

اأتاأمل �رصحًا �صخمًا من �رصوح هذه الثقافة  جل�صت يف �صحن جامع عقبة 

اإىل  اأكرث  اأتعرف  اأن  اأتاحت يل هذه الزيارة  اإىل اليوم، وقد  التي ل تزال حية 

�صامي، وكان اأكرث ما اأثار اهتمامي  مكانة القريوان يف تاريخنا وفكرنا العربي الإ

اأن اأ�صتذكر ما ي�صمى )ال�صداق القريواين( الذي اخت�صت به ن�صاء القريوان يف 

فقههن، ومنه ما ي�صمى )اجلعل التحرميي(، وقد ا�صتهر هذا النوع من عقد 

الزواج حتى بات يكتفى باأن يذكر العاقد على امراأة قوله )على �رصط ن�صاء 

نف�صهن حق اأن ي�صرتطن يف ملحق عقد النكاح  القريوان(، وكن قد حفظن لأ

الع�صمة يف  تكون  اأن  )اأي  نف�صها  بتطليق  الزوجة  اإليه كحق  ت�صاف  �رصوطًا 

يدها( اأو حقها با�صرتاط األ يتزوج امراأة اأخرى، فاإن فعل فاإن لها حق تطليق 

الزوجة اجلديدة، وي�صمونه التمليك، وعلى الرغم من الختافات الفقهية 

حول �رصوط عقد النكاح، فاإن ن�صاء القريوان جعلنه مدر�صتهن الفقهية، وقد 

عزز موقفهن كون اأ�صاتذة الفقه يف القريوان كانوا من كبار �صحابة ر�صول اهلل 
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املالكي،  املذهب  واأ�ص�صوا  اأن�س،  بن  مللام مالك  الإ در�صوا على  والتابعني، وممن 

ومل تكن ن�صاء القريوان مبعزل عن التفقه والجتهاد، فقد برزت منهن ن�صاء 

مام �صحنون بن �صعيد التنوخي، وهو  فقيهات م�صهورات، مثل خديجة بنت الإ

�صامي من اأهل حم�س، وكانت ابنته خديجة قد اأخذت الفقه عنه، وباتت تعلم 

اأبيها وقرب  غالبة اإىل جوار قرب  الن�صاء وتر�صدهن، وهي مدفونة يف ف�صقيه الأ

ال�صحابي اأبي زمعة البلوي ر�صي اهلل عنه. وكذلك كانت اأ�صماء بنت اأ�صد بن 

اأم  اأبي حنيفة، وفاطمة الفهرية  ا�صتهرت بالرواية على مذهب  التي  الفرات 

فا�س، ومثلهن كثريات عربن عن مكانة  القرويني يف  التي بنت جامع  البنني 

القريواين  ال�رصط  درا�صة وافية عن  �صام. ولقد قراأت  الإ املللراأة يف  عالية لدور 

قدمتها الباحثة نرج�س دب�س حتت عنوان »قراءة تاريخية يف م�صاألة فقهية«. 

تناولت فيها ال�رصط القريواين واأ�صارت اإىل مرجعياته الفقهية التي ل يت�صع 

املجال هنا ل�صتعرا�صها، ولبد من التاأكيد على اأن ال�رصوط القريوانية مل تكن 

من مف�صدات العقد واإن كانت مو�صع خاف فقهي، فا يحق للمراأة مثًا اأن 

الزوجني  اأحد  ي�صرتط  اأن  اأو  زواج  الأ يعا�رصها معا�رصة  األ  الزوج  ت�صرتط على 

جناب، ول يحق للزوج اأن ي�صرتط على املراأة اأن تنفق على نف�صها من  عدم الإ

مالها اخلا�س، فمثل هذه ال�رصوط جتعل عقد الزواج فا�صدًا، فاأما القريوانيات 

فمنهن  منهم،  كثري  يقبله  وما ل  الفقهاء  اإجماع  ينكره  ما ل  ا�صرتطن  فقد 

�صابق، ومنهن من  اأولد لها من زوج  اأن ينفق على  من ا�صرتطت على زوجها 

ا�صرتطت األ يتزوج بثانية، ومبا اأن الق�صاء ل مينع الزواج الثاين فقد مّلكت 
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نف�صها حق الطاق اإذا فعل، ومنهن من متلكن حق تطليق �صواهن من زوجات 

بعدهن، ومل تكن هذه ال�رصوط تاأتي يف �صيغة العقد املوؤ�ص�س واإمنا كانت �صبه 

ماحق عليه، لكن امل�صلمني يف امل�رصق واملغرب تعارفوا على ت�صمية هذا النوع 

من عقود النكاح بقولهم )على الطريقة القريوانية(، واأح�صب اأن ما حققته 

التون�صية من  املللراأة  اأ�ص�س ملا نالته  ن�صاء القريوان منذ قرون بعيدة هو الذي 

حوال ال�صخ�صية اليوم.      خ�صو�صية يف قوانني الأ

¥µ
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العربية،  املجموعة  ومتثيل  امل�شاركة،  �رشف  يل  كان   ،1999 عام  خريف  يف 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  العاملية  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر  اجتماعات  يف 

قامت  حيث  الرابعة(  )اللجنة  والثقافة  الرتاث  جلنة  باري�س،  يف  »اليون�شكو« 

مني  املنظمة باإجراء ا�شتق�شاء دويل، مب�شاعدة الربوفي�شور »األك�شندر بلوخ« الأ

العام الدويل ال�شابق لرابطة القلم، وامل�شت�شار الفخري لدى »اليون�شكو« �شمل 

\ \ \ \ \ \

هل مات ال�صعر؟
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خم�سني منظمة وطنية ودولية واإقليمية متخ�س�سة يف ال�سعر، ومتَّ ا�ستالم ثالثني ردًا، 

وكان الهدف من هذا اال�ستق�ساء، الذي جرى عن طريق ا�ستبيان، ا�ستطالع راأي اأو�ساط 

ال�سعراء، يف خمتلف املناطق اجلغرافية الثقافية، عن الطريقة التي ميكن اأن يعلن بها 

تية: عن هذا اليوم، وقد اقرتحت اخليارات الثالثة االآ

- اإعالن يوم دويل لل�سعر يف تاريخ ثابت كل �سنة.

- االحتفال باليوم العاملي لل�سعر يف تواريخ تتطابق مع تاريخ اليوم الوطني لل�سعر 

املعتمد اأ�ساًل يف كل بلد.

منظمة  يف  ع�سو  دول���ة  يف  �سنة  ك��ل  بال�سعر  لالحتفاء  عاملية  منا�سبة  تنظيم   -

اليون�سكو.

ويف اجتماع خا�ص، �سّم جمموعة من كبار ال�سعراء يف العامل، متَّ فيه درا�سة اأو�ساع 

ال�سعر يف نهاية القرن املا�سي على نحو منف�سل، وطرحت فيه االعتبارات التالية:

1- يوجد يف عامل اليوم تعط�ص لبع�ص االحتياجات اجلمالية، وميكن لل�سعر اأن يلبي 

هذه االحتياجات اإذا اعرتف بدوره االجتماعي يف جمال التوا�سل بني الب�رش حيث ي�سكل 

يقاظ الوعي والتعبري عنه. اأداة الإ

ن�سطة  2- ي�سهد العامل منذ ع�رشين عامًا، حركة حقيقية ل�سالح ال�سعر، واأ�سبحت االأ

ع�ساء يف »اليون�سكو« ويزداد ال�سعراء عددًا. ال�سعرية تتكاثر يف خمتلف الدول االأ

خ�ص، اإىل العودة اإىل  3- كل هذا يعّب عن حاجة اجتماعية تدفع ال�سبيبة، على االأ

املنابع، وت�سكيل و�سيلة، ميكنهم بها مواجهة الذات، بينما ي�سّدهم العامل اخلارجي اإليه 

بقوة بعيدًا عن ذواتهم.

والتقليد  املتوارثة،  القيم  اكت�ساف  اإىل  ع��ودة  االجتماعية،  احلركة  هذه  متّثل   -4

ن�سان،  االإ البعد االجتماعي لدى  يعزز  بارز،  املنطوقة، كعن�رش  الكلمة  وقبول  ال�سفوي، 

ويجعله اأكرث ان�سجامًا مع نف�سه..
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»اليون�صكو«  بقيام  بالغًا  اهتمامًا  اأبللدوا  املهم،  امل�رصوع  بهذا  ا�صت�صريوا  من  اإن جميع 

لهذه املبادرة العاملية لدعم ال�صعر، التي توؤدي اإىل العرتاف باحلركات ال�صعرية الوطنية 

قليمية والدولية، واإعطائها دفعة جديدة، وينبغي لهذه املبادرة اأن ت�صتهدف اأ�صا�صًا  والإ

التي  �صكال  الأ وبعد حتليل خمتلف   ، ال�صعري  التعبري  اللغوي، من خال  التنوع  دعم 

آذار،  ميكن اأن تتخذها هذه املبادرة.. متَّ التفاق على اإعان احلادي والع�رصين من �صهر ا

�صعدة  ن�صطة واجلهود امل�صطلع بها على خمتلف الأ يومًا عامليًا لل�صعر، لي�صّكل اإطارًا لاأ

من اأجل دعم ال�صعر..

❁    ❁    ❁

عللام /�000/  به من  بللداأ الحتفال  الللذي  العاملي  ال�صعر  يللوم  الهدف من  كللان  لقد 

ت�صجيع ما يلي:

- اجلهود التي يبذلها �صغار النا�رصين يف �صوق الكتاب، عن طريق ن�رص عدد متزايد 

من الدواوين لل�صعراء ال�صباب.

ن اأم�صيات  لقاء ال�صعري، اأو ما يعرف بالعرو�س احلّية، نظرًا لأ - العودة اإىل اأ�صلوب الإ

اإلقاء ال�صعر، تلقى –اليوم- اإقباًل متزايدًا.

- اإقامة حوارات بني ال�صعر وغريه من الفنون مثل: امل�رصح والرق�س واملو�صيقى والر�صم، 

وبني مو�صوعات راهنة يف عامل اليوم.

- القيام مبنا�صبة اليوم العاملي لل�صعر، بالربط بني اأنواع الفنون كافة، وبني الفل�صفة 

الفنان  ال�صوء من جديد على عبارة »دياكروا«  الفن كثريًا، لت�صليط  التي تقرتب من 

�صباين ال�صهري، الذي قال يف مذكراته: »ل يوجد فن با �صعر«. الإ

عام اإىل ال�صعر، بحيث ل يعترب فن الق�صيدة، فنًا وىّل عهده، بل  - حت�صني نظرة الإ

فنًا يتيح للمجتمع باأكمله العودة اإىل اكت�صاف هويته، والتاأكيد عليها.

واليوم بعد مرور نحو ع�رص �صنوات على قرار منظمة »اليون�صكو«، هل ا�صتطاع ع�صاق 
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اإىل  وعللاد  ال�صعر جناحيه  نف�س  وهل  �صيئًا؟  احلللال  واقللع  من  يغرّيوا  اأن  ورواده  ال�صعر 

»احلديثة«  العجلة  ابتدعتها ح�صارات  قاطرة  بللد  الأ اإىل  تطويه  كادت  اأن  بعد  احلياة، 

�صتاذ �صليمان العي�صى، يف ندوة اأقمناها احتفاء بيوم ال�صعر  ح�صب تعبري �صاعرنا الكبري الأ

مور  آذار املا�صي؟! اأردناها حتية وحمبة واأم�صية ناق�صنا فيها جملة من الأ العاملي يوم �� ا

يام ب�صكل عام، وحال الق�صيدة، وموت الق�صيدة  واملوا�صيع حول حال ال�صعر يف هذه الأ

العمودية، وتدهور قراءة ال�صعر، وتراجع دورا النقد ال�صعري ، وتدري�س ال�صعر يف مراحل 

التعليم املختلفة..

معار�س الكتاب يف �صتى اأ�صقاع الوطن العربي، تقّدم الدلئل الوا�صحة، على تراجع 

ال�صعر، وبروز الرواية.. هناك من يقول اإن النا�س اأ�صبحت حتب �صماع ال�صعر، ول حتب 

يام، ل عاقة لها بال�صعر، واإن تهافت  قراءته؟ واإن اأغلب الدواوين التي تن�رص يف هذه الأ

واإن  وحمرتمًا،  مقبوًل  ي�صبح  اأن  من  �صعرهم  منع  احلداثة،  اأوهللام  وراء  ال�صعراء،  اأكرث 

ق�صيدة النرث كان لها دورها البارز يف ابتعاد اجلمهور عن ال�صعر، واإن ابتعاد ال�صعراء عن 

الوزن والقافية واملو�صيقى، جعل كتاباتهم عبارة عن كام مر�صو�س فوق بع�س، واإن عامل 

..
)�(

لكرتوين، قد غرّي مفاهيم الن�رص الن�رص الإ

يقولون اجلمهور اختلف، فلم يعد كتلة واحدة، فلكل �صاعر جمهوره وع�صاقه، وتاأثريه، 

النف�صي  �صباع  بالإ ح�صا�س  الإ لتعوي�س  �صبل  عن  يبحثون  والفتيات  ال�صباب  من  فكثري 

آدمي،  والعاطفي، فيجدونه يف �صعر نزار قباين، وكثري منهم يبحثون عن ال�صاعر ككائن ا

فيجدونه يف حممود دروي�س وعمر اأبو ري�صة، و�صليمان العي�صى ويو�صف اخلطيب و�صاح 

عبد ال�صبور وغريهم..

اأن دخل مرحلة احلداثة،  ال�صعر منذ  »اأن  الناقد امل�رصي الكبري �صاح ف�صل:  يرى 

خالد-  اأبلللو  خللالللد  اخلللطلليللب-  يو�صف  العي�صى-  �صليمان  �للصللاتللذة:  الأ اللل�للصللعللراء  الللنللدوة  هللذه  يف  �للصللارك   )�( 

اأحمد يو�صف داود.
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مبا�رص  ب�صكل  عنها  يعرّب  كان  التي  عامية،  الإ وظيفته  عن  وا�صح-  –ب�صكل  تخّلى  قد 

عن ال�صمري القومي، وروؤية اجلماهري، وقد اأ�صبح تلقّيه –تقريبًا- مق�صورًا على �صفوة 

املثقفني واملهتمني باحلركة ال�صعرية، واملتابعني لتطورها، ومل ينج من ذلك �صوى �صعر 

العامّية، الذي ظّل حمتفظًا بقاعدته ال�صعبية العري�صة، وبجمهوره الوا�صع«.

❁    ❁    ❁

اأن�صار ق�صيدة النرث يقولون يف معر�س الدفاع عنها، اإن ظهورها كان مبثابة تطور 

دبية، واإنها كانت خروجًا عن النمط واملنت ال�صائد، وكانت خطوة �رصورية  نواع الأ يف الأ

اأر�س الكتابة العربية، واإن التحّول  يف ال�صعر العربي، فهي مبثابة الزلزال الذي فّجر 

اإىل ق�صيدة النرث، كان �رصوريًا من اأجل التعبري عن الواقع، واإن الق�صيدة النرثية �صارت 

حتتوي تقاطعات فنية واأدبية متعددة، بحيث اأن ال�صاعر قد اأ�صبح يعتمد على مرياث 

خمتلف عن املرياث الذي اعتمدت عليه ق�صيدة التفعيلة )�رصدية- ب�رصية(.. لقد تقدم 

وحرية  الروؤية،  يف  اأو�صع  عاقات  ون�صاأت  التقليديني،  يقاع  والإ ال�صكل  وتراجع  املعنى، 

التعبري.. اإنه اإيقاع احلياة اجلديد بكل ما فيه من متغريات وتقنيات مت�صارعة..

وهناك من يقول، ملاذا هذا ال�رصاع املزعوم بني القدمي واحلداثة، و�صعر التفعيلة، 

و�صعر النرث، فال�صعرية العربية مل تعرف الثبات واجلمود يف م�صريتها الطويلة، بل اإن اأهم 

ما مييزها، اأنها جتدد نف�صها لتتوافق مع ظرفها التاريخي واحل�صاري، وكانت ترحل 

�صا�صية، ثم ت�صيف اإليها اأو حتذف منها، اأو تعّدل  من زمن اإىل اآخر، حاملة ركائزها الأ

فيها، وفق ال�رصط احل�صاري امل�صاحب لها.. واملدقق يف تتابع املراحل ال�صعرية، يلحظ 

اأن كل مرحلة كانت مبثابة رد فعل ملا �صبقها، )جماعة اأبولو- جماعة �صعر(، وهنا ل بد 

�صارة اإىل التهام الكبري الذي وجه اإىل �صعراء هذه املراحل.. لقد عطّلوا ال�صعر،  من الإ

واأ�رصوه، واأبعدوا اجلمهور عن ال�صعر، بانغاق عواملهم، واإن ال�صعراء الاحقني احتاجوا 

اإىل زمن للتحرر من تركتهم الثقيلة.
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اأم�صيات ال�صعر وملتقياته التي اأقيمت موؤخرًا يف عدة عوا�صم عربية، اأثبتت مبا ل 

العربي، حيث ظهر  ال�صعري  امل�صهد  اأجيال عدة على �صدارة  ال�صك وجود �رصاع  يقبل 

�صكال املختلفة  جيال بات م�صتحيًا، مثلما ا�صتحال جتاور الأ ب�صكل وا�صح اأن جتاور الأ

لل�صعر  الثاين  القاهرة  ال�صعرية، وملتقى  اأم�صيات دم�صق  مل�صناه يف  للق�صيدة، وهذا ما 

ول لق�صيدة النرث، وملتقى مهرجان دبي وغريها، واأعتقد  العربي، وفعاليات امللتقى الأ

اأن هذا الواقع ل ي�رص اأحدًا من النّقاد واملتابعني ل�صوؤون الق�صيدة وم�صارها، والتجديد 

بداع واحلداثة ل ترتبط بعمر معنّي، فمهرجان القاهرة الثاين لل�صعر العربي، الذي  والإ

اأهدى  عامًا،  اخلم�صني  عن  اأعمارهم  تقل  وباحثني  �صعراء  من  تقريبًا  اأم�صياته  خلت 

العربي  ال�صعر  والتجريب يف  للتجديد  »رمللزًا  باعتباره  لل�صاعر خليل مطران،  اأعماله 

احلديث«.

ال�صعر ما زال موجودًا، وماأ�صاته يف بع�س من يتعاطاه وينظمه ويتعامل معه، وقد 

و�صلت ماأ�صاته ذروتها يف ال�رصاع بني اأمناطه واأنواعه، خا�صة بني التفعيلة وق�صيدة النرث، 

وهو لي�س �رصاعًا تقنيًا خال�صًا، كما يرجون له، واإمنا هو �رصاع بني هيئات اجتماعية 

متناق�صة..

حباطات املتكررة التي  دباء وال�صعراء والنقاد، يف زمن الإ كثريون ممن اأعرفهم من الأ

مرت على اأمتنا العربية، فقدوا اإميانهم ب�صدقية املنا�صبات التكرميية اخلا�صة والعامة 

على اختاف اأنواعها، ومنها يوم ال�صعر العاملي، يف زمن يعي�س فيه عزلة وكاآبة، ولي�س 

فعالياته..  ول  اأم�صياته  ول  مهرجاناتها  ول  ال�صعر  بيوت  ل  وح�صته،  من  يحميه  من 

واملطلوب اأن يجد من يحميه يف قلوبنا ويف وجودنا، بعيدًا عن التاأثريات ال�صلبية التي 

خلقتها الطبيعة املادية وال�صتهاكية للع�رص الراهن..

اإىل منهج مدرو�س ومتكامل،  الذهبية، حتتاج  لل�صعر، كما يف ع�صوره  عودة احلياة 

خر.. ياأخذ على عاتقه اإعادة فتح قنواته يف توا�صلنا وحوارنا اليومي مع اأنف�صنا والآ
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زمن الق�صيدة مل ينتِه، كما يحاول البع�س اأن يوهمنا، و�صاعرنا الراحل الكبري حممود 

دروي�س، قبل اأن يرحل وجه ن�صائح اإىل ال�صعراء ال�صباب، جندها منا�صبة لكل مبدع ير�صم 

خطواته يف م�صار طويل:

»ل ت�صدق خا�صاتنا، وان�صها

وابتدئ من كامك اأنت، كاأنك

اأول من يكتب ال�صعر،

اأو اآخر ال�صعراء!

اإن قراأت لنا، فلكي ل تكون امتدادًا

هوائنا، لأ

بل لت�صحيح اأخطائنا يف كتاب ال�صقاء.

احلقيقة بي�صاء، فاكتب عليها

بحرب الغراب،

واحلقيقة �صوداء، فاكتب عليها

ب�صوء ال�رصاب!

اإن اأردت مبارزة الن�رص

حّلق َمَعه

اإن ع�صقَت فتاة فكن اأنت

ل هي

من ي�صتهي م�رصعه

اإن اأطلت التاأمل يف وردة

لن تزحزحك العا�صفة

الق�صيدة يف الزمن ال�صعب
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زهٌر جميٌل على مقربة!

ل ن�صيحة يف احلب، لكنها التجربة

ل ن�صيحة يف ال�صعر، لكنها املوهبة«.

ختامًا، نقول لكل م�صكك، ال�صعر ل ميوت، كان منذ ع�صور اجلاهلية، اأحد اأهم قنوات 

خر، وكان اأجمله ي�صيع احلب واجلمال، وين�رص ال�صام واملحبة بني بني  التوا�صل مع الآ

اأف�صدته اأخاقيات »العوملة« ومتغريات  اأن ي�صلح ما  الب�رص.. يف عامل اليوم، نريد لل�صعر 

رادة يف النفو�س، وي�صيء متاهات دروبنا املظلمة، ويعيد  الع�رص، نريد لل�صعر اأن يبعث الإ

اإح�صا�صنا باملدى والندى واجلمال..

¥µ
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من������ذ اأن ن�صاأ »الغرب احلديث« وتبلور مع ظهور وتطور املجتمع ال�صناعي 

أ�صمايل، راحت ت������رز »م�صكلة« يف املنظومة الثقافية لهذا املجتمع وجدت  الرا

طري������ق منائه������ا وا�صتفحالها بقوة مت�صاعدة، بحي������ث انعطف باجتاه التحول 

�صة  �صِّ
اإىل »اإ�صكالي������ة« تفر�ض نف�صها على املجتمع ب������كل اأو مبعظم حقوله؛ موؤ

أو و�صيط  –بذل������ك- لقانونية حتويل العلم اإىل قوة اإنتاج مبا�رشة، دومنا مرافق ا
اأو �صابط. فهذه احللقات الثالث، التي متثلت بالفل�صفة والعلوم االجتماعية 

فيل�شوف ومفكر عربي �شوري

�لعمل �لفني: �لفنان قحطان �لطالع.

❁

ò

»�لغرب« �أمام �إ�شكالية

عريقة متجددة

❁
د. طيب تيزيني
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ن�سانية، راح������ت تغيب عن م�سرية العلوم  والإ

الطبيعي������ة وملحقاته������ا، بقْدر م������ا تعاظمت 

عالقة هذه احللق������ات بالثورة ال�سناعية ثم 

اإىل  بالث������ورة التكنولوجية العلمي������ة، و�سولً 

 الت�س������الت واملوا�س������الت الراهنة 
ْ
ثورت������ي

ب������ل لعلنا نالحظ اأن ق������ْدراً كبرياً من العلوم 

ن�سانية النظرية اأخذ يعاين  الجتماعي������ة والإ

ق�ساء ل�سالح تلك الطبيعية  من التهمي�ش والإ

وملحقاتها. وقد قاد ذلك يف عقود تالية اإىل 

ف يف خدمة  ن�ساأة »العق������ل التجريبي« املوظَّ

التقدم ال�سناعي والتكنولوجي.

يف تلك البنية التاريخية تعمقت اجتاهات 

�ست ملا نتعرف  �سَّ
أ املجتمع ال�ستهالكي، التي ا

علي������ه، يف ه������ذا ال�سي������اق، حت������ت م�سطلح 

ن�س������ان القت�سادي(؛ ي������داً بيد مع بروز  )الإ

ن�سان وح�سارة الغرب  دعوات تكّر�ش نهاية الإ

»املادية« مع������اً.ومل تخرج فل�سف������ات الت�ساوؤم 

والعب������ث والالج������دوى عن التوج������ه النقدي 

ال�سلب������ي ال�سارم ل�»ح�س������ارة الغرب«، التي 

راح النظر اإليها مبثابتها حالة وجلت حلظة 

ا  ّ ال�ستنفاد التاريخي واجلفاف البنيوي؛ ممَ

ا�ستدعى ظهور »النو�ستاجلي- احلنني البائ�ش 

اإىل املا�سي«؛ خ�سو�ساً مع ت�ساعد احلروب 

زمات الكربى وال�سغ������رى، التي اأحدثت  والأ

ماليني من املهوو�س������ني واملذلولني واملهانني، 

و�سيقت على الب�������ر، ودفعتهم اإىل مواجهة 

أو باأخرى. �شناأتي على  »م�شائرهم« بكيفية �

ذلك عربرْ حمط������ات و�شياقات متعددة، ود�ّلة 

يف عمومها �حلا�شم.

أو قليلون من �لباحثني  قد يالحظ كثريون �

�شكالية �لتي و�جهتها وتو�جهها �لثقافة  �أن �لإ

أو »�ملتقدمة« عموماً متثلت يف �أحد  »�لغربية« �

جو�نبها �لكربى بالعالقة بني �لثقافة و�لعلم. 

�أما هذه �لعالقة فتبلورت يف �ل�شيغة �لتالية: 

كيف ميك������ن �شبرْط �جتاهات �لتقدم �لعلمي 

ن�شانية،  مب�شاع������دة �لثقافة ذ�ت �لنزع������ة �لإ

وعربرْ جلمرْ �لنتوء�ت �لثقافية �لعرقية �أو ذ�ت 

�لنزوع �لهيميني وغريها ّما يدخل يف هذ� 

�لعتب������ار؟ و�رصوريٌّ �أن يُق������ال، ها هنا، باأن 

�شكالية �أف�شحت عن نف�شها يد�ً بيد  هذه �لإ

مع ظه������ور �لعلم �حلديث وتط������وره وتعاظم 

�جتاه������ات خماطره. وبهذ� �ملعنى، يت�شح �أن 

ق �قرت�ن  خرية ر�حت تربز م������ع تعمُّ ه������ذه �لأ

�لعلم بال�شناعة �حلديثة، يف وجهها �حلربي 

حتديد�ً. وميك������ن تو�شيع هذه �لفكرة باجتاه 

أّثر –كذل������ك وبعمق- على  �لق������ول باأن ذلك �

نت������اج �لفل�شفي و�لفك������ري عموماً، حيث  �لإ

ظهرت فكرة »�مل�شري« و»�مل������ال« وما يلّفعها 

آر�ء �شود�وية ت�شاوؤمية. من �

أ�شعل يف �لثقافة  كان ذلك مبثابة مهماز �

�لغربي������ة منذ �لق������رن �لع�رصي������ن، خ�شو�شاً، 

أ�شئل������ة ثقافي������ة حتول������ت عل������ى مو�شوعات  �
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مر  �شحيحة من �لثقافة �ملذكورة. و�إذ كان �لأ

�شكالية، �لعظمى  كذلك، فقد ر�ح يبدو �أن �لإ

قل، يف نطاق ه������ذه �لثقافة هي ما  عل������ى �لأ

�شئلة  ا عّمق �لأ ّ يتجلّى بينها وبني �لعل������م؛ ممِ

أ�شهم يف �إنتاج منط  �لأخالقية �مل�شريي������ة، و�

من �لفل�شفة يجد نف�ش������ه معرْنياً بذلك، على 

وج������ه �لتحديد؛ وكانت �لفل�شف������ة �لوجودية 

�أح������د تعبري�ت ذل������ك. و�إذ� ��شتطاع �لباحث 

�لتاأكي������د على ذلك كله، فلي�������س مب�شتطاعه 

�شكالية  �أن يختزل �ملوقف كله بذلك، �أي بالإ

�ملذكورة. يف هذه �حل������ال، ميكن و�شع �ليد 

أو �إ�شكاليات �أخرى،  عل������ى �إ�شكالية �أخ������رى  �

تربز منه������ا –على وجه �لتحدي������د- �إ�شكالية 

�لعالقة ب������ني �لثقافة و�ل�شلطة. و�إذ� ظهرت 

خرية –م������ع تعاظم خماطر �حلروب  هذه �لأ

ودور �لعل������م يف �إثارته������ا وتعميقه������ا وتعميق 

ن�شانية يف �ل�شمري �لغربي-  عن�رص �ملاأ�شاة  �لإ

خرى. �شكاليات �لأ �إل �أن ذلك مل يُلغ �لإ

يف �شياق ذل������ك، ن�شع يدنا على �أن بروز 

�إ�شكالي������ة �لثقافة و�لعل������م يف �لفكر �لغربي 

�حلدي������ث �أف�شح عن نف�ش������ه يف ظل �لهيمنة 

أ�شمالية �ل�شناعية يف  �ملتعاظمة للعالقات �لر�

أ�شمالية  �ملجتمعات �لغربية، وبقيادة طبقة ر�

مت�شاعدة بقوة وبوتائر متدفقة من �لليرب�لية 

مربيالية فالنظام �لعاملي  �إىل �ل�شتعم������ار و�لإ

�جلديد- �لعوملي- �مل�شلح بكل �أمناط �لقدرة 

على �لتدمري و�لغزو و�لتخريب، �لتي تتجلى 

ر�هن������اً يف �أكرث �حل������روب �شناع������ة ووقاحة 

 »كل �ملحّرم������ات«؛ نعني �حلرب 
ّ
يف تخط������ي

مريكية على �لعر�ق. وم������ن �شاأن ذلك �أن  �لأ

يلفت �لنظ������ر �إىل �أن �إ�شكالية �لثقافة و�لعلم 

أي�ش������اً -و�حلال  �ملذك������ورة �شابق������اً �إمنا هي �

كذل������ك- �إ�شكالية �ل�شلطة �ملهيمنة وعالقتها 

بالثقافة وبالعلم، معاً؛ ومن ثم، فهي ل تقت�رص 

ّق من �مل�شاألة. وبهذ� �لقدر من  على ذلك �ل�شِّ

�مل�شاألة، يغدو �لق������ول �لتايل غري كاف، وهو 

�إن »�مل�شكلة �لكربى، �لت������ي تو�جهها �لثقافة 

يف �ملجتمعات �ملتقدمة �شناعياً، هي حتديد 

موقف �لثقافة �إز�ء �لتقدم �لعلمي و�لتقني«. 

�إن هذ� �لق������ول- وهو للمفكر �ل�شديق فوؤ�د 

زكريا: �نظر كتابه خطاب �إىل �لعقل �لعربي 

1987، يت�ش������ح ح������ني ي�شع������ه يف عالقة مع 

�مل�شكلة، �لتي تو�جهه������ا �لثقافة »يف عاملنا، 

�لعامل �لثالث«. فه������و يتابع قوله ذلك، معلناً: 

أم������ا يف �لعامل �لثالث فاإن �مل�شكلة �حلقيقية  �«

�لتي تو�جهها �لثقاف������ة هي حتدي �ل�شلطة، 

لحتدي �لعلم«.

�إز�ء ذل������ك، ن������رى �أن و�ش������ع �لتقابل بني 

�لغرب و�لعامل �لثالث يف �مل�شاألة �ملرْعنية هنا، 

أثار مالحظتنا �لنقدية، على نحو  هو �لذي �

�خل�شو�س. و�إذ� كان حت������دي �لعلم للثقافة 

يف �لغرب قد ظهر كب������ري�ً وعميقاً و�شاماًل، 
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فاإنه ظل يُخف������ي وي�شت�شمر حتدي �ل�شلطة 

أل������ة يف �إطار  للثقاف������ة. ث������م، �إذ� و�شعنا �مل�شا

ر�هننا، فاإنها ميكن �أن تكت�شب طابعاً در�مياً 

خطري�ً: ما �ملوقف من �حلروب، �لتي ��شتعلت 

يف �لفرتة �لق�شرية �ملن�رصمة يف يوغو�شالفيا 

و�أفغان�شت������ان و�لعر�ق، ولبن������ان؟ هل تختزل 

أل������ة هنا بعالق������ة م�شطربة بني �لثقافة  �مل�شا

�لغربية و�لعلم و�لتكنولوجيا؟ �أول يقف ور�ء 

أ�شعل تلك �حل������روب، وعمل على  ذلك َم������نرْ �

أ�ش�������س لثنائية  زرع ثقاف������ة �لرع������ب، بعد �أن �

رهاب و�لدميوقر�طي������ة؟ ونحن بتنا نعلم  �لإ

��ش������م مرجعية هذه �حل������روب، وهو »�ملجّمع 

�ل�شناعي �لع�شكري« باإ�رص�ف جمموعات من 

�ل�شيا�شيني، ميكن �لنظر �إىل فئة منهم قائمة 

يف حقول �قت�شادية و�شيا�شية و��شرت�تيجية، 

مريكي. ومالية كربى من �لدولة و�ملجتمع �لأ

ومع �لتاأكيد عل������ى �أن م�شطلح »�لغرب« 

ميك������ن �أن ي�شلّل يف �لبح������ث �لعلمي، �إذ� ما 

�أخذ على عو�هنه )ذلك �أن �لغرب غربان �أو 

�أكرث مبقت�شى �لت�شنيف �ل�شيا�شي و�لثقايف 

و�لجتماعي و�لقت�ش������ادي(، فاإن ما يطفو 

عل������ى �ل�شطح خ�شو�ش������اً ويكت�ش������ب طابعاً 

أو باآخر، يتمثل يف ما ينتجه  عمومياً بق������در �

�لنظ������ام �ل�شيا�ش������ي و�لقت�ش������ادي و�لثقايف 

خرى  وجه �لأ ا قد ينطوي على �لأ ّ �ملهيمن؛ ممِ

من �لتعبري�ت عن �ملجتم������ع »�لغربي«، �لتي 
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يحاول ذلك �لنظ������ام �أن يعّمم �لعتقاد باأنه 

ه������و �لناطق با�شمها. ومن ذلك، ي�شح �لقول 

باأن �لن�س �لذي ن�������رصه �لدكتور فوؤ�د زكريا، 

ما كان مطالب������اً با�شت�رص�ف �ملرحلة �لعوملية 

م������ن �لنظام �لغربي �جلدي������د �لر�هن، �لذي 

ت�شيق �لعالقة فيه ب������ني �ل�شلطة �ل�شيا�شية 

و�لعلم و�لثقافة، �إىل درج������ة عالية؛ و�إنرْ كنا 

لني بالقول باأن هذه �لعالقة كانت د�ئماً  خموَّ

موجودة وفاعلة يف �لنظام �ملذكور.

وثم������ة وجه �آخر م������ن �مل�شاألة، �لتي نحن 

ب�شدده������ا، ولعله������ا تعم������ق روؤيتن������ا ملّا نحن 

�ً ب�»نهاية  ب�شدده فالنظام �جلديد جاء مب�رصِّ

�لتاري������خ �لعام وبد�ية �لتاريخ �لعوملي كحلقة 

ق�شوى من تاريخ �لعامل«؛ ويف �شياق ذلك، جاء 

مب�رص�ً ب�»نهاية �ل�شيا�شة و�مل�شاومة �ل�شيا�شية 

ن  و�لدبلوما�شية«، �نطالقاً م������ن �أن �لعامل �لآ

مريكية  يقوم على قدم و�حدة مهيمنة، هي �لأ

أنه )�أي �لنظام  �شارة �إىل � أن������ه �لإ وهذ� من �شا

ق بكيفية هائلة وخطرة �إ�شكالية  �ملذكور( عمَّ

�لعالق������ة ب������ني �ل�شلطة �ل�شيا�شي������ة و�لثقافة 

و�لعل������م، لي�س يف عامل �لغ������رب وحده، و�إمنا 

كذلك على �شعيد �لعامل كله. لقد �أ�شبح �لعامل 

كل������ه �شاحة حرب حمتمل������ة، حتمل معها من 

�جلديد ما يدخل، كذلك، يف نطاق �إ�شكالية 

تلك �لعالقة.

ويب������دو �أن �لوق������وف يف وج������ه �لنتوء�ت 

�جلديدة �خلطرية �ملر�فق������ة للنظام �لعاملي 

�جلديد ميثل و�حد�ً من �حتمالت �لحتفاظ 

طر�ف �لثالثة �ملاأتي  بعالق������ة متو�زنة بني �لأ

عليها، �ل�شلطة �ل�شيا�شي������ة و�لثقافة و�لعلم؛ 

مع مالحظة �أن ذلك مل يعدرْ يتجلى يف �لغرب 

وح������ده، بل دخ������ل كذلك �إىل �لع������امل �لثالث، 

و�لع������امل �لعرب������ي �شمنه، عربرْ جه������ود �لقوى 

�لغربي������ة �لعاتية لتعميم �مل�شكالت و�ملخاطر 

يف �لعامل. ويف �شبي������ل �لتدقيق �لتاريخي يف 

ذلك، يح�شن �لعودة �إىل حلظة من�رصمة من 

حلظاته �لّد�لة.

مل������اين �أزفالد �شبنجلر  كان �لفيل�شوف �لأ

أف������ول �لغرب« يف  ق������د كتب كتاب������ه �ل�شهري »�

مرحل������ة ما ب������ني 1918 و1922، فد�ّشن فيه 

منطاً من �لكتابة �لتاريخية �حل�شارية ترتكز 

أ�شا�شني �ثنني حا�شمني، هما »�لت�شاوؤم  على �

�لبط������ويل«، و»�لثاأري������ة �لنتقامية �مل�شادة«. 

ومن �ملهم �أن يعرف هنا تاريخ ولدته وموته، 

ومن ثم حتديد مرحلة ن�شاطه �لرئي�س. فهو 

ول������د عام 1880 ومات عام 1936، فعا�س –

أملانيا  م������ن ثم- يف مرحلة دقيقة م������ن تطور �

�حلديث، وهو تطور قاد �إىل حربني عامليتني، 

أثرتا على �لعامل برمت������ه. و�ملالحظ �أن ذلك  �

أ�شا�شية- نحَو  �لتطور كان ينحو –يف حالت �

تق������دم كبري على �ل�شعي������د �ل�شناعي، ولكنرْ 

نحَو حت������ول �شيا�شي يكاد يكون �شئياًل جد�ً، 
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خ�شو�شاً على �ل�شعيد �خلارجي �لدويل.

لقد تبل������ورت تلك �لعالق������ة �لّنا�زشة بني 

�نطلقت  حي������ث  و�ل�شيا�ش������ي،  �لقت�ش������ادي 

ملانية �إىل �خلارج، 
�لتوجهات �ل�شتعمارية �لأ

فوج������دت نف�شها �أمام ح�شار من قبل �لدول 

�ل�شتعماري������ة �لعريقة و�ل�شّباقة �إىل �متالك 

�ل�شوق �لعاملية حتت �شعار �لبحث عن »جمال 

حي������وي«، يف �خل������ارج بعد ��شتنف������اد �ل�شوق 

�لد�خلي. وكان������ت بريطانيا يف مقدمة تلك 

أملاني������ا( �إىل قوة  �ل������دول: لقد حتول������ت )�أي �

�قت�شادية د�خلية مت�شاعدة، ولكنرْ يف �شياق 

قوة �شيا�شية خارجية قزمة. ومن ثم، ن�شاأت 

نتاج تو�زن بني �حلقلني �ملذكورين.  تطلعات لإ

ولكن كيف؟ جاء �جلو�ب �ل�شيا�شي �لنظري 

رت�و�س  متاأخر�ً ن�شبياً عن �جلو�ب �لعملي. �أما �شرْ

وزي������ر �لدف������اع لحقاً فق������د �أعطى �جلو�ب 

�ملطلوب، ورمبا غري �ملُ�رصَّح به عيرْناً: �حلرب 

أ�شو�قها  �شد بلد�ن �لتخلف و�لتقدم كلتيهما، �

ملاين، وذلك  وو�شعها يف خدمة �ل�شتعمار �لأ

يف �شياق م������ن �لتناف�س �لتناحري �لقاتل مع 

�لدول �لكربى، يف حينه.

كان �شبنجل������ر ق������د عا�س بع�������س نتائج 

وىل،  ملاين يف �حلرب �لعاملية �لأ �لنك�ش������ار �لأ

وخ�شو�ش������اً �تفاقية فر�ش������اي، �لتي �عترُبت 

ن ميلك �شيئاً  ملان، وبكيفية حمددة ملمِ ُمذّلة لالأ

من »�لروح �لفردي������ة«، �لتي تنتج �لثقافات- 

أيه- وتعترب �لعن�رص �ملبدع يف  �حل�شار�ت، بر�

تاريخ �ل�شعوب »�ملتميزة«، لقد »�أفل �لغرب«، 

ملانية«؛ ّما  ������د خ�شو�شاً ب�»�ل������روح �لأ �ملج�شَّ

�أف�شح �لطريق �أمام عنا�رص »�لثاأر �لنتقامي« 

وت�شويب �ملوقف. �أما يف مقدمة هذه �لعنا�رص 

دة للقر�ر  رمِ فتقع »�لنزع������ة �لقي�رصية« �مل�شتفرْ

�ل�شيا�شي و�لع�شكري و�لثقايف �حل�شاري �أولً، 

مربيالية �ل�شتعمارية«  وفتح �لطريق �أمام »�لإ

ملان  أملانياً وطريقاً على �لأ مبثابتها »م�شري�ً« �

�أن ي�شلكوه ثانياً. وبذلك، يبدو »�أفول �لغرب« 

مبثابة �إد�نة ودعوة يف �آن: �إد�نة للتخرثٌّ �لذي 

ملانية، ودعوة �إىل  �أ�شاب »�لروح �لفردية« �لأ

مو�جهة ذلك �لتخرث عرب ��شتعادة تلك �لروح 

�ملهدورة. وب�شيغ������ة وبدللة �أخريني، يُف�شح 

ف������ول« ع������ن هويته م������ن حيث هو  ذل������ك »�لأ

�شقوط للنخبة �ملجتمعي������ة �لعليا �مل�شتحوذة 

عل������ى »�لروح« �ملرْعنية، وعل������ى �إمكانية قيادة 

ملاين من موقعها. �لتاريخ �لأ

ولعلن������ا �إذ� عدنا �إىل �لف������رتة �لتاريخية، 

�شول  فكار ذ�ت �لأ �لتي تعاظمت فيها هذه �لأ

يديولوجي������ة �ل�شبنجلرية وغريها، لحظنا  �لإ

�أن هذه �لف������رتة ذ�تها ه������ي، كذلك، مرحلة 

ظهور �أفكار �أخرى تلّح على �أهمية »�لعامة« 

من �لنا�س وعلى �رصورة �إنتاج جمتمع �إن�شاين 

جدي������د، يقوم على �لعد�لة و�ل�شلم و�حلرية. 

وم������ن ثم، �أمك������ن �إدر�ك �لعالق������ة �لقوية �أو 
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�ل�شعيف������ة �لقائم������ة ب������ني �ل�شبنجلرية وبني 

�لعن�رصية �لنازية �لع�شكري������ة �لقادمة. و�إذ� 

كان جمع م������ن �لباحثني يف تاري������خ �لثقافة 

يديولوجي������ا و�لفل�شف������ة ي������رون يف كتاب  و�لإ

أف������ول �لغ������رب« دعوة �إىل �إع������ادة بناء هذ�  �«

خري ع������رب توجي������ه نقد م������زدوج: باجتاه  �لأ

نتاج  »�لروح �لفردية �ملبدع������ة« و�ملتفّردة بالإ

�س على  �شَّ
�حل�ش������اري يف �إط������ار جمتم������ع موؤ

أ�شمالية متقدمة؛ وباجتاه »�لعامة  عالقات ر�

عَل �ل�شقوط �حل�شاري  �لغوغاء«. بو�شفها فمِ

مر  ومنطلقه، نق������ول، �إذ� كان هوؤلء يرون �لأ

عل������ى هذ� �لنحو، ف������اإن منظومة جديدة من 

خذ بها �رصورياً للدخول  �ملفاهيم �أ�شب������ح �لأ

يف ح�شارة �إن�شانية جديدة. ويربز يف مقدمة 

ذلك مفاهيم �لتعددية �حل�شارية و�لثقافية 

طر�ف  ّدية تامة بني �لأ  نمِ
رْ

قر�ر بها، ع������رب و�لإ

بل  جميعاً، �إ�شافة �إىل �مل�شاركة �لفعلية من قمِ

هوؤلء يف خلق عامل جديد يقوم على �حلرية 

و�لعد�لة و�ل�شلم و�مل�شاو�ة.

وكم������ا يت�شح، فاإن مهمة �لقر�ءة �لنقدية 

نتاج �ملعريف  �لعقالني������ة ت�شبح من دو�عي �لإ

�جلديد، �ل������ذي يقود �إىل مث������ل ذلك �لعامل، 

أنف�شها �أمام �رصورة  ويف هذ�، جتد �ل�شعوب �

�مل�شاركة من �أجل �إجن������ازه: �إن ��شتحقاقات 

أو �ملجتمعات �ملعرفي������ة �جلديدة  �ملجتم������ع �

)وه������و م�شطل������ح يحت������اج �لتدقي������ق( ميكن 

كرث نباًل  توظيفه������ا يف خدمة هذ� �مل�رصوع �لأ

يف ع�رصنا.

كتب عامل �لجتماع �لر�حل هربرت مركوز 

ن�شان ذو �لبعد  عام 1964 كتابه �ل�شهري: »�لإ

�لو�حد«، حني كانت مرحلة �ل�شبعينيات تربز 

من خالل �إ�شكالية �شتن�رص يف �شنو�ت قادمة 

بكيفية مث������رية، خ�شو�شاً يف بل������د�ن �أوروبة 

�لغربية. تل������ك �لكيفي������ة �ت�شحت مالحمها 

ع������ام 1968، ح������ني هّبت �نتفا�ش������ة �لطلبة 

و�ل�شب������اب عموم������اً، يطال������ب رّود�ها بك�رص 

�حل�شار �لكثيف، �لذي ر�ح يفر�شه �ملجتمع 

وروبي، ومعه بل������د�ن ��شرت�كية غارقة يف  �لأ

�لبريوقر�طية، يف حين������ه، على معظم فئات 

�ل�شع������وب �ملعنية. و�مللف������ت �أن تناق�شاً كان 

يُف�شح عن نف�ش������ه، يف هذ� �ل�شياق، ب�شيغةمِ 

تعاظم �لبريوقر�طية مبثابتها ظاهرة تبلورت 

يف قطاعات �لدولة و�ملجتم������ع، يد�ً بيد مع 

ف�شاد،  �ّت�ش������اح �جتاهات كربى للف�ش������اد و�لإ

خ�شو�شاً يف �ملوؤ�ش�ش������ات �لثقافية و�لعلمية 

بدعم من موؤ�ش�شات �قت�شادية ر�حت توغل 

يف �جلم������ود و�لنغ������الق ويف �شطوته������ا على 

خرية فقد برزت ب�شفتها  �لدولة، �أما هذه �لأ

ابطة مل�شاحلها  أ�شمالي������ة �ل�شّ يد �لدولة �لر�

يف �لغ������رب، ويد �لدول������ة باعتبارها �حللقة 

أ �لقائل  �لّطوىل للحزب يف �ل�رصق )وفق �ملبد�

باأن �حلزب �ل�شمويل ه������و وحده �لذي يقود 

�لدولة و�ملجتمع(.
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جاء ذلك يف �إطار ب������روز وتطور »�لثورة 

�لعلمية �لتكنولوجية«، �لتي و�إن �أخذت تفر�س 

أنها �أتت على ح�شاب  �لتغي������ري �ملجتمعي، �إل �

ن�شاين  �لتط������ور �لثق������ايف و�لجتماع������ي و�لإ

و�لعلمي، ور�حت تفر�س �لتقدم �لتكنولوجي 

عل������ى كل حقول �ملجتمع������ات �ملعنية. وظهر 

ن�شان و�لعقل  ذلك �أكرث مع تقلّ�س مفاهيم �لإ

)�لفكر( و�لتقدم �لب�رصي و�لتاريخ �إىل مفهوم 

مركزي هو �لتقدم �لتكنولوجي.

يف ذل������ك �حل������ني ظه������ر كت������اب هربرت 

أر�د لها  ماركوز �مل�شار �إليه، ليقدم �أطروحة �

�أن تكون منطلقاً لتقيد ذلك �لتقدم، �أما هذه 

ن�شان«  آه������ا ماثلًة يف �إقالة »�لإ طروحة فر� �لأ

و�إق�شائه م������ن موقعه، ويف حتّول �لدولة �إىل 

فر�د ويف  غول )لوثايان( يلته������م �ملجتمع و�لأ

�ل�شياق نف�شه، كان كارل بوبر قد حتدث عن 

»�ملجتم������ع �ملغلق«، بو�شفه تعب������ري�ً عن و�قع 

�حلال �ملذكور، وعن »�ملجتمع �ملفتوح«مبثابة 

�لبدي������ل. ومع �أن ما قدم������ه ماركوز وبوبر مل 

آلي������ات �ل�شتغ������الل �لقت�شادي  يتوّغ������ل يف �

و�لتهمي�������س �ل�شيا�ش������ي و�لغ������رت�ب �لثقايف 

�لفك������ري، �إل �أن ذلك �أعطى ثمار�ً جت�ّشدت 

يف حتركات جمتمعية كانت �لفئات �لو�شطى، 

وب�شورة خا�شة جمهور �لطلبة �لو��شع فيها، 

حامل������ه �لجتماع������ي، وذل������ك يف وجه تلك 

ليات ومن يهيم������ن عليها ويقودها، �شمن  �لآ

�لدولة ومعها حيتان �لقت�شاد �جل�شعة ومن 

ميثلها يف خمتلف �حلقول. 

ن�ش������ان ذ� �لبع������د �لو�ح������د« �إمنا  �إن »�لإ

هو كائ������ن تُ�شتنفد طاقات������ه يف �للهاث ور�ء 

تقدم������ه �لقت�ش������ادي ب�شيغ������ة ��شته������الٍك 

نفا�������س، وغالب������اً يك������ون ملوث������اً  متقط������ع �لأ

�ش������ى و�ل�شعور بالكاآبة و�لحتقار  بالعرق و�لأ

�لذ�تي. هذ� �ل�شته������الك كان عاماًل رئي�شاً 

ن�شان عرب ��شتبد�له،  يف ت�شّخم �إ�شكالي������ة �لإ

ن�ش������ان �لجتماعي �لطامح �إىل حتقيق  �أي �لإ

ن�شان  ثالثية �لكر�م������ة و�لكفاية �ملادية، ب�»�لإ

�لقت�ش������ادي«. وم������ع ذلك،؟�أف�ش������ح ه������ذ� 

أن������ه و�إنرْ ر�ح يجد معناه وبعده  ن�شان عن � �لإ

�لتاريخي يف »�لقت�شاد �ل�شتهالكي«، �إل �أن 

»�قت�شاديته« ر�حت ه������ي نف�شها تُخرتق من 

أ�شمايل  موقع حيتان �لدول������ة و�لقت�شاد �لر�

ق�شاء عن  أنه هدف لالإ عموماً، بحيث �أدرك �

�������س ل�شدِّ حاجات  نت������اج �لقت�شادي �ملكرَّ �لإ

�لكتلة �ملجتمعية �لعظم������ى، فهي –من ثم- 

�شف������ة ل مع������ادَل �جتماعياً له������ا يف حياته، 

و�إذ� كان ذل������ك قد كّون �أح������د �أجنحة كيان 

�ملجتمع �ل�شتهالك������ي �ملذكور، �إل �أن جناحاً 

آخ������ر له �شيربز بق������وة، وي�شبح من عالمات  �

هذ� �ملجتمع؛ نعني »�نغالق« فئاته وطبقاته 

ووحد�ته �لجتماعية: �إنه ُعزوف عما مينح 

ح�شان �ملذكور �أفقاً مفتوحاً مكناً باجتاه  �لإ
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�حلقول، �لتي علي������ه �أن يتوغل فيها. وحيث 

يكون ذلك، يغدو مكناً �لتحدث عن �إن�شان 

تاريخي مقاوم.

�إن م������ا يح������دث يف �ملجتمع������ات �لغربية 

�لر�هنة ر�ح �لكث������ري من �لقّيمني عليه يرون 

أم������ر على تن������وع مظاهره، �إل  أن������ه �إمنا هو � �

أنه ميكن �أن يتلخ�������س فيما ر�ح يتحول �إىل  �

عالم  ُمعجمي������ة يومية يف حي������اة �لنا�س. فالإ

أملاني������ا( م�شغول  �لعام و�خلا�������س )مثاًل يف �

ب�شكل كبري باحلديث عن �ليورو، و�ل�رص�ئب، 

نف������اق �ملايل، و�مل�شابق������ات �ليومية، �لتي  و�لإ

نرْ ينتمي �إىل �لفئات �لو�شطى  تُقّدم �لوعود ملمِ

و�لقاع �لجتماعي بال�شعادة و�لرفاه وجتاوز 

زمة؛ هذ� مع بروز و��شح وعلني لظاهرة  �لأ

�لدع������ارة مبثابتها )وظيفة Job(. ور�ح ذلك 

ن  ّ كله يتجه كذلك حتى نحو ذوي �لكفاية ممِ

ينتمي �إىل ما فوق تلك �لفئات ويفر�س عليهم 

منطاً م������ن �ل�شلوك و�لتفك������ري: �إنه �لتنميط 

ن يف ما يقدمه بع�س  بعين������ه، �لذي يتبلور �لآ

أن������ه »�ملطلب �ل�شعبي«.  عالم هناك على � �لإ

بتحقيق حدود مفتوح������ة من �متالك للرثوة 

له �جلديد، �لذي  �ملالية. �إن �ليورو ي�شبح �لإ

يثري �لعو�طف و�لعقول.

مع هذ� وذ�ك، ر�ح������ت تظهر بقوة، و�إن 

بخجل ظاهرة �لنازية �جلديدة، �لتي تطالب 

جان������ب، �عتقاد�ً باأنه������م هم �شبب  بطرد �لأ

فقار �ملّطرد. ولندري  �لبطالة �ملتعاظمة و�لإ

�إىل متى ت�شتمر ه������ذه �لعملية �لكبرية، �لتي 

أ�شابيع،  خل�شها �ملتظاهرون �لفرن�شيون منذ �

ح������ني خرجو� يف باري�س برقم هائل )مليوين 

متظاهر(، وخاطبو� دولة �لنخبة: ملاذ� ت�شعون 

زمة عرب منح �ل�رصكات �ملت�رصرة  �إىل ح������ّل �لأ

�مللي������ار�ت من �ليورو، وتدعون �ل�شعب عارياً 

�إل من �لعار.

أ�شهر دخلنا رحاب عام 2009،  قبل ب�شعة �

أربعون عاماً على  ويك������ون كذلك قد �نق�شى �

أو �نتفا�ش������ات �لطلبة يف عدد من  �نتفا�شة �

وروبية، خ�شو�ش������اً منها فرن�شا  �لبل������د�ن �لأ

أملاني������ا و�إنكلرت�. ورمب������ا كان هذ� �حلدث  و�

»�لقاّري« قد دخل تاري������خ �حلياة �ل�شيا�شية 

يف تلك �لبل������د�ن، وميكن �أن يظهر يف �شياق 

�لدر��ش������ات �لطالبية �ل�شيا�شي������ة و�لثقافية؛ 

مر دون جلب������ة. لكنه مل مير على  و�نته������ى �لأ

ندفاعة  أملانيا وغريها. فمع �لإ هذ� �لنحو يف �

زمة �ملالية يف �أوروبة  �لقوية، �لتي حتققها �لأ

ن، تتتاىل �لتعب������ري�ت �ل�شو�شيو  و�أمري������كا �لآ

زمة باأفق  ثقافية و�لقت�شادية ع������ن هذه �لأ

أو باأمناط  �لر�هن �ملاأزوم، ولكن كذلك بنمط �

من �لذ�ك������رة �لتاريخية. وقد يكون �حلدثان 

�لتاريخيان �لتاليان يف مقدمة تلك �لأمناط: 

م( ع������ام  زم������ة �لقت�شادي������ة �لك������ربى )�لأ �لأ

1929، وهي �لتي قادت �إىل �حلرب �لعاملية 
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زم������ة �لت������ي فتحترْه������ا �نتفا�ش������ة  وىل؛ و�لأ �لأ

�لطلبة خ�شو�شاً بني عامي 1968 و 1969، 

وه������ي �لتي رفعت م�شت������وى �لكفاح من �أجل 

�لدميوقر�طية، ومن �أجل �لقيام باإ�شالحات 

عميق������ة يف �لنظ������ام �ملدر�ش������ي و�جلامع������ي 

وروبي. �لأ

ومن �ملع������روف �أن �لنتفا�ش������ة �ملذكورة 

مل تقت�������رص عل������ى مطال������ب تتعل������ق بالنظام 

�ملذكور، بل ر�حت تنمو يف �جتاهني �آخرين، 

هم������ا �ل�شيا�شي و�لقت�ش������ادي، و�متدت يف 

�شي������اق ذلك وذ�ك باجت������اه �مل�شاألة �جلن�شية 

و�لعالقات ب������ني �ل�شباب من �جلن�شني. وقد 

خ������رية وبغريها جموع  �هت������م بهذه �مل�شاألة �لأ

م������ن �ملثقف������ني و�ملفكرين، وم�ش������و� يف ظلها 

ود�فع������و� عنها. وكان من بني ه������وؤلء، على 

�شبيل �ملث������ال، �لفيل�شوف �لفرن�شي جان بول 

�شارتر و�شديقته �شيم������ون دي بوفو�ر، �لتي 

دب �لرو�ئي ما  كتب������ت م������ن �لد�ر�ش������ات و�لأ

�ألهب عقول �ل�شباب وقلوبهم، يف حينه. �أما 

عالمي ب�  أملاني������ا فقد ظهر �لهتم������ام �لإ يف �

أربعينيتها.  »�نتفا�ش������ة �لطلبة« قبل حل������ول �

 Der وكان م������ن ذل������ك م������ا قامت ب������ه جملة

Sriegel، حني ن�رصت منذ حني حو�ر�ً و��شعاً 
أة، كانو� قد �شاركو�  مع �شتة ع�رص رجاًل و�مر�

يف �أحد�ث »�لنتفا�شة �ل�شبابية« عام 1968 

�شمن منطق������ة Bremen؛ وكانو� يف حينه 

فتياناً وفتيات.

عالمي �ملحافظ،  أي������اً لالإ وتنقل �ملجلة ر�

يف حين������ه، رودلف هرمان، �لذي كتب معلناً: 

لق������د �شدعت �نتفا�شُة 1968 من �لقيم �أكرث 

ما فعله �لر�يخ �لثالث )�لنازي(. كما كتبت 

أملانية حالية –حي������ث تُعرْلمنا جملة  �شح������ف �

ر �شبيجل« - هاجم������ت �أحد كبار حُمركي  »دمِ

�لنتفا�شة وه������و دويت�شكه وزم������الوؤه، حيث 

ر�ء �لتي  برْية �ل�شيا�شة«. �أما �لآ و�شفتهم ب�»�شمِ

قّدمها �لفتيان- �لكب������ار فقط تر�وحت بني 

�لثن������اء على م������ا �شاركو� فيه وب������ني �نتقاده. 

 عنها فريق 
ّ

ر�ء �جل������ادة �لتي ع������رب لك������ن �لآ

منهم، متثلت يف �لنق������اط �لتالية: لقد قمنا 

ننا كنا نهدف �إىل تغيري �لعامل.  بالنتفا�شة، لأ

ن فبع�شنا �أ�شبح ق�ش������اة وحماميي  أّم������ا �لآ �

دفاع، لي�س ياأ�ش������اً و�إمنا لتغرّي ظروف �لفعل 

ن،  أنه يعي�س �لآ �ل�شيا�شي. وي�شري �أحدهم �إىل �

أنه ل  كم������ا كان ياأمل يف حينه.ولكن������ه يقّدر �

يعي�س »يف �شجن«. ويذك������ر �آخٌر باأنهم كانو� 

أتوبي������ات كثرية جميلة؛ مل  يحملون م�شاريع و�

يتحقق �شيء منها، ب������ل هنالك من �مل�شاريع 

ن�شانية عموماً  ن �إىل تدم������ري �لإ
ما ي�شعى �لآ

وخ�شو�شاً.

يف ذل������ك �حلقل، برزت يف �حلو�ر ثالث 

م�شائل تركت �أ�شد�ء و��شحة ورمبا قوية يف 

�أوروبة، ويف �لعامل �لعربي كذلك. �أما �أولها 

أ�شمايل �حلايل،  فتربز يف نقٍد مرّكز للنظام �لر�
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أ�شاألكم  وياأتي جو�باً على �شوؤ�ل مدير �حلو�ر: �

ع������ن كيفية عيرْ�شك������م يف عالق������ات �ملجتمع 

أ�شم������ايل، ويف �شياق م������ا كنتم حتلمون به  �لر�

يف �نتفا�شتك������م؟ جتيب على ذل������ك �ل�شيدة 

أ�شمالية �ل�شناعية  �ّشي قائلة: بب�شاطة، �لر� تمِ

ن، يربز �ل�شوؤ�ل  دمرت �لعائلة �لكب������رية. و�لآ

أ�شمالية قادرة على �إنهاء  فيم������ا �إذ� كانت �لر�

�لعائالت �ل�شغرية. ويتتابع �حلو�ر يف �مل�شاألة 

�لثاني������ة، وتت�شل بالعائل������ة و�لرتبية. فيطرح 

أيه �لقائل باأن طبيعة �لعمل  �ل�شيد ماّتيا�س ر�

وتق�شيم �لعمل يف �لنظام �ل�شناعي �لر�هن 

يعي�ش������ان حالة متنامية م������ن تفتيت وتفريد 

نى �لعائلية، بحي������ث تفقد �لعائلة بنيتها،  �لبمِ

ن�شاين؛ وذلك  ويفقد �لعمل متعته ومغز�ه �لإ

أ�شمايل فيه –وهذ�  على نحو �لقت�ش������اد �لر�

ما تقوله �ل�شيدة �إرميال- موقعاً ��شرت�تيجياً 

وهدفاً لهجوم �لعائلة عليه.

�أخري�ً، تظه������ر �مل�شاألة �لثالثة، وتعلن عن 

نف�شها ب�شخ�������س �جلن�س و�لعالقة �جلن�شية 

بني �لفريقني. و�ش������ارك يف مناق�شتها �ل�شيد 

خري )ماتّيا�������س(، حيث يقول: ثمة حقيقة  �لأ

و��شحة ه������ي �إن �لعالق������ات �جلن�شية ذ�ت 

�لطابع �ملتحرر بانفتاح �أكرث، حتولت �إىل ن�شيج 

أ�شمالية،  �شوقي )من �ل�ش������وق( من خالل �لر�

رْذ، وهذ� لي�شت م�شوؤوليتنا 
وذلك على نحٍو ُموؤ

�شتا قائلة معرت�شة:  نحن. وتتدخل �ل�شيدة كرْرمِ

ل، بل هذ� هو �ل�شوق.

ولعلنا ن������رى �أن تلك �ملنظوم������ة �لفكرية 

»�لنتفا�شي������ة �لطالبي������ة« حت������اول �أن ت�شق 

يديولوجي  طريقه������ا يف �ل�شجال �لفكري و�لإ

و�لأخالقي، �لذي �أخذ يت�شع يف �لعامل �لغربي 

�لعوملي �لر�هن، حتى على �أيدي جمموعات 

من �لليرب�ليني، غري �ملنتم������ني �إىل ما �أ�شبح 

ذ� ح�شور كثي������ف حتت عن������و�ن: �لليرب�لية 

أنها  �جلديدة �ملتوح�شة، �لت������ي يرى �لبع�س �

ن �إرها�شات هزميتها.
تعي�س �لآ

ب������رز �لتعلي������م �لع������ايل ب������روز�ً ملحوظاً 

مت�شاعد�ً مع �لتب�شري�ت �لكثرية �ملغرية، �لتي 

�أخذت تلوح بها وتقدمها مرحلة �ل�شبعينيات 

من �لقرن �ملن�رصم، �أي �ملرحلة �لتي طرحت 

نف�شها حتت عنو�ن ُملفت، هو �لثورة �لعلمية 

�لتكنولوجي������ة وحتويل �لعلم �إىل قوة �إنتاجية 

أتى  مبا�������رصة. وقد لوحظ �أن ه������ذ� �لعنو�ن �

متو�فقاً مع �لتقدم �لقت�شادي، �لذي كانت 

أو باآخر، يف  ر � وتائره تُعلن عن نف�شه������ا، بقدرْ

أ�شمايل و�ل�شرت�كي، يف حينه.  �لنظامني �لر�

وم������ن نتائج ذل������ك �أن �حلديث ع������ن �لعلوم 

و�لتقدم �لعلمي ر�ح ياأخذ بُعد�ً جديد�ً، متثل 

نتاجي  يف �لتاأكي������د على �جلانب �مل������ادي �لإ

�ملبا�������رص يف كال �لنظامني �ملذكورين، وكذلك 

يف بلد�ن �أخرى �شمن »�لعامل �لثالث«، �لذي 

�عتربت �لبل������د�ن �لعربية م������ن �شمنه. ويف 

�شي������اق ذلك، ظهرت كتابات متالحقة يبحث 
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نتاج  فيه������ا �أ�شحابها يف مفاهي������م �لزمن و�لإ

�لقت�شادي و�جلدوى �لقت�شادية وغريه.

وق������د ب������رز م������ن تل������ك �لكتاب������ات كتاب 

�أ�ش������دره �ملفك������ر �لفرن�شي روجي������ه غارودي 

بعنو�ن: مارك�شية �لق������رن �لع�رصين. يف هذ� 

�لكتاب قدم �ملوؤل������ف نقد�ً مرّكز�ً للمارك�شية 

أنها توقفت  )ولغريه������ا(، ُمنطلقاً يف ذلك من �

عن نقده������ا �لذ�تي، وحتول������ت يف كثري من 

�أوجهها وحقوله������ا �إىل نظرية تاأملية منعزلة 

عن ر�هني������ة �لو�قع �ملفتوح. وجاء يف تدعيم 

نقده هذ� على �لتحولت �لكبرية، �لتي �أتترْ 

يف نطاق �لثورة �لتقنية �لعلمية �جلديدة.

وحتدث غ������ارودي عن �لزمن، �لذي كان 

ي�شتغرق������ه حتوي������ل �كت�شاف علم������ي ما �إىل 

معطي������ات �إنتاجية مبا�رصة؛ ب������دء�ً ما كان 

يح������دث قبل ق������رون، حي������ث كان �لكت�شاف 

�لعلمي )مثل �ل�شغط �حلر�ري( يظل زمناً، 

طوياًل �أحياناً، خ������ارج �لتطبيق �لعلمي، �إىل 

أت������ي زمن ت������ربز �حلاجة في������ه �إىل مثل  �أن يا

ذل������ك �لكت�ش������اف، �أي �إىل حتويله ملعطيات 

نتاجي،  �قت�شادية ت�شخها باجتاه �لنظام �لإ

�لتكنولوجي �لعلمي. ومن �شاأن هذ� �أن يعني 

�أن �لزم������ن ما بني �لك�ش������ف �لعلمي �لنظري 

وبني تطبيق������ه ر�ح يت�شاءل بكيفية ل �شابقة 

أ�شئلة جديدة. لها، وتطرح على �لب�رص �

وميكن �أن ن�شجل ظاهرة منوذجية �أخذترْ 

تر�ف������ق تل������ك �ملعادلة �لقائم������ة على جدلية 

آنياً،  �لكت�ش������اف �لنظري و�������رصورة تطبيقه �

وتتح������ول )�أي �لظاه������رة( �إىل مطلب �رصيح 

يف �ملنظوم������ة �لعلمية. وقد قاد ذلك كله �إىل 

ظه������ور �لعنو�ن �لذي ذكرن������اه للثورة �لتقنية 

�لعلمية، وهو حتوي������ل �لعلم �إىل قوة �إنتاجية 

مر يبدو كاأمنا هو قائم على  مبا�رصة. ور�ح �لأ

نتاجي �لتقني من �لنظري  ف������ّن �ل�شتيالد �لإ

�لعلمي، لي�س عربرْ خما�������سٍ ميتد �إىل »ت�شعة 

أو باآخر. نعم، لقد  أيام، بقدر � أ�شهر«، بل عربرْ � �

نتاجي �لتقني( �شّيد  �أ�شبح �ل�ش������ّق �لثاين )�لإ

�ملوقف، وهدفاً مبا�رص�ً وذ� بُعد و�حد للعلم 

�لنظري. وهكذ� جرى �حلديث على »�لعقل 

أو »�لعملّياتي«، كما يقول �لبع�س:  �لعلم������ي« �

وهو قول و�إنرْ مل يكن دقيقاً يف م�شطلحه، �إل 

أُطيح  أنه يُ�شري �إىل �لدللة �ملطلوبة منه: لقد � �

آلياته  بالعق������ل �لنظري وخ�شو�شية فعل������ه و�

أ�شئلته �ملعّقدة  و�إ�شكاليات������ه �لد�خلية، م������ع �

وغري �ملُ�شت�شهل������ه، ل�شالح عقل �آيل يف بنيته 

ووظائفه و�آفاقه.

وم������ن �ل�شهل ن�شبياً، و�حل������ال كذلك، �أن 

نتفهم �نتفا�شة �لعلماء و�لباحثني �ملحافظني 

عل������ى تقالي������د �لبح������ث �لعلم������ي ومفاهيمه 

ومقولت������ه، وم������ن �شمنها مفه������وم »�لعقل«، 

ماأخ������وذ�ً ب�شفته »�لفك������َر« �لنظري �لنقدي، 

�لذي ل ي�شتثني نف�شه من �لنقد. وهنا ميكنه 
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تفهم بع�س ما قامت به »ما بعد �حلد�ثة« يف 

رف�شها لذلك �لعقل، دون تقدمي �لبديل.

�شكالية  ه������ا هن������ا، ن�شع يدن������ا عل������ى �لإ

�لو�ردة فيما يُعترب �إ�شالحاً يف �لتعليم �لعايل 

وروبي )مع حتّفظ  ملاين، ورمبا كذل������ك �لأ �لأ

�شالح على  �أّويل يف بع�������س حقول ذل������ك �لإ

وروبية(. فلقد ُحّول  �شعيد بع�س �لبلد�ن �لأ

مطلب حتويل �لعلم �إىل قوة �إنتاجية مبا�رصة 

أو �إ�شعاف تلك �لتقاليد  �إىل مدخ������ل لتدمري �

�لعلمي������ة، ومعها، مثاًل، نظرية �لعلم ونظرية 

�ملعرفة وخ�شو�شيتها.

لق������د �ت�شح يف ذلك، ح������ني وقفُت على 

نظام �لدر��شات �لعليا هناك من د�خله، وعرب 

بع�س مار�شات������ه يف �حلياة �لعلمية �لعامة. 

وكان ذلك خ�شو�شاً حني �أعلن عن مناق�شات 

لر�شائل جامعية يف �ملاج�شت������ري و�لدكتور�ه، 

ح������ون �ملعرْنيون. ولكن هوؤلء  جنح فيها �ملر�شَّ

كادميي )حتديد�ً  مل يح�شلو� عل������ى �للقب �لأ

�لدكت������ور�ه(، ولن يح�شل������و� عليه من �للجنة 

�ش������ة. ولكنهم ق������د يح�شلون  م������ة �ملُناقمِ �ملحكَّ

علي������ه، بعد �أن يقدمو� ر�شائلهم �لعلمية على 

نرتنت، وبعد �أن يعلن جمهور معني قبوله  �لإ

لهذه �لر�شائل، �إ�شاف������ًة �إىل �إ�شد�رها ُكتباً. 

نٍح  و�إذ� علمن������ا �أن ح�ش������ول �لباحثني على ممِ

حو�ل- عن  در��شي������ة يت������م –يف كثري م������ن �لأ

طريق �رصكات وموؤ�ش�ش������ات �شناعية حتّدد، 

مع �حلا�شلني عل������ى �ملنح، مو��شيع �لبحث، 

فاإنن������ا نالحظ �أن �لعلم –يف حالة دقيقة من 

حالت������ه، يتحول �إىل �شاأن م������ن �شوؤون �ل�شوق 

�ملفتوحة وغري �خلا�شعة للدولة وتخطيطها 

�لوطني.

زمة �ملالية  وبه������ذ� ميكننا �عتب������ار �أن �لأ

�حلالي������ة يف �أوروبة �إمنا هي تعبري عن عبث 

�ل�رصكات و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية وج�شعها، بحيث 

ر�ح بع�س �لفرقاء من �ل�شيا�شيني �لليرب�ليني 

يطالب������ون )حتى يف �أمريكا( باإعادة –�لدولة 

�شة �لر�عية على م�شتوى �لبلد. �شَّ
�ملوؤ

 �أن 
ّ
وثم������ة كلم������ة �أخرية. لقد ُطل������ب مني

�أُ�رصف على طالب دكتور�ه، فاعتذرُت ب�شيء 

�شى. من �لأ

¥µ
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اأ�صي������ب الوطن العربي يف هذا الع�������رش احلديث ب�رشخ خطري زلزل كيانه 

وزع������زع بنيانه. فقد ترك االحتالل ال�صهيوين لربوع فل�صطني جرحاً بليغاً يف 

ر�س وا�صرتداد القد�س وغ�صل  وج������دان العرب هيهات اأن يندمل اإال بتحرير االأ

العار.

م������ور اأن يثري هذا احلدث اجلل������ل وما جنم عنه من  وكان م������ن طبيعة االأ

معاناة وقهر وتذبيح وت�رشيد، نريان الغ�صب وال�صخط جتاه هذا الواقع املرير 

والو�ص������ع اخلطري، واأن يحفز قرائح ال�صعراء واأقالم الكتاب على اإبداع الكثري 

�أ�شتاذ بجامعة حلب، وع�شو جممع �للغة �لعربية بدم�شق.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

ò

هالة القد�س 

يف ال�شعر العربي احلديث

❁
د. عمر الدقاق
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الكث������ر من معطيات الفكر وجتليات ال�شعر. 

وتبعاً لذلك جتمع يف املكتبة العربية املعا�رصة 

كم هائل من الق�شائ������د واملقاالت واخلطب 

وامل�شنف������ات والكتب وامل�ؤلف������ات.. حتى اإنه 

بات م������ن الع�شر الي�م اأن جن������د بني �شعراء 

أئمته من مل تكن له  ع�رصنا وكتاب������ه وقادته وا

أو اأدبية جتاه هذا  أو فني������ة ا م�شارك������ة فكرية ا

ال�اقع ال�شعب الذي حتي������اه اأمتنا واخلطر 

الداهم الذي يحيق ب�طننا .

ر�ض  لق������د �شغل الغ������زو ال�شهي�������ين للأ

العربي������ة بفل�شطني يف الع�رص احلديث حيزاً 

كبراً يف ال�جدان العرب������ي، كما كان ال�شاأن 

من قب������ل ويف ع�رص �شالف جت������اه االجتياح 

ال�شليبي لديار العرب وامل�شلمني..

ق�ش������ى واأوىل  أم������ا القد�������ض، م�ئ������ل االأ ا

القبلت������ني وثالث احلرمني ومع������رج الر�ش�ل، 

بد  زل، ول�ش�ف تبق������ى اإىل االأ
فهي من������ذ االأ

جلل، ومهبط النب�ات  م�ط������ن القدا�شة واالإ

أنها باقي������ة كعهدها رمزاً  والر�ش������االت. كما ا

خال������داً للت�شامح وال�ئ������ام واملحبة وال�شلم. 

واإزاء البحر الطامي من فن�ن الق�ل يف هذا 

جدى تناول ما نظمه  ال�شدد قد يك�ن من االأ

ال�شعراء قدمي������ا يف احلقبة ال�شليبية �شمن 

حم�ر خا�ض م�شتق������ل، ثم اأن يك�ن ملثل ذلك 

اأي�شا حم�ر خا�ض اآخر يدور يف فلك ق�شية 

العرب املعا�رصة التي نعي�شها الي�م ونتنف�شها 

ه������م يف حياتنا �حلا�رصة  كل �شاع������ة فهي �لأ

ل�شق بوجد�ننا �لر�هن.. و�لأ

ولي�������س ي�شري�ً يف هذ� �ل�ش������دد �أن يتاألق 

أ�شماعنا مبعزل عن  لفظ �لقد�س �أمامنا ويف �

�إيحاء�ت حطني و�شالح �لدين، ويف مناأى عن 

جمم������ل دللت فل�شطني، فهي �لركن �لركني 

و�لعم������اد �لوطيد �إنه������ا تنطوي على كل هذه 

�شل.  قاني������م جمتمعة، فهي �ملبتد�أ وهي �لأ �لأ

ومن هنا فاإن �جت������ز�ء لفظ �لقد�س و�إفر�ده 

وحي������د�ً م�شتق������اًل من بني جمم������ل �لق�شيدة 

مور  �ل�شعرية ومعمارها �لفني ملن �أ�شعب �لأ

أ�شب������ه باقتطاع جزء م������ن كل، وف�شل  وه������و �

ع�شو عن ج�شد. 

أدبية وجمموعات  وهنالك م�شنفات �

آثرت �أن جتعل فل�شطني �أو  �شعرية كثرية �

دللته������ا عنو�نا لها، مثل �لديو�ن �ملبكر 

»�لفل�شطينيات« لوديع �لب�شتاين ثم ديو�ن  

»فل�شطني وكربياء �جلر�ح« لل�شاعر ح�شن 

عبد �هلل �لقر�شي، وديو�ن »غناء �جلرح« 

لل�شاع������ر حممد �حلظ������ر�وي، ثم ديو�ن 

»عا�شق من فل�شط������ني« ملحمود دروي�س،  

و�شوى ذلك من �لدو�وين �لتي د�أبت على 

�إ�شد�ره������ا �ملطابع �لعربية خالل �أوقات 

متباعدة من ع�رصن������ا �حلديث. وجممل 

�لقول: �إن �لقد�������س وفل�شطني عن�رص�ن 

متو��شج������ان متالحمان يتع������ذر ت�ش�����ور 
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حدهما �إمنا  كل منهما منفرد�، وكل تناول لأ

خر يف �ل�شمري  ي�شتتبع بال�رصورة ح�شور �لآ

�لعربي..

�إن تر�ب �لقد�������س و�شائر تر�ب فل�شطني 

دب �لقومي،  �إمنا هو �لن�شغ �حلي يف جممل �لأ

منظومه ومنثوره. فهو �لقا�شم �مل�شرتك �ملاثل 

دوم������ا يف معظ������م �لق�شائ������د �لوطنية ذو�ت 

�لطو�ب������ع �لقطرية، وهو �لعم������دة �ملتجذرة 

هم لق�شية  يف �لوج������د�ن �لعربي، و�ملحور �لأ

وىل . �لعرب �لأ

❁    ❁    ❁

�إن �ل�شاع������ر �لعرب������ي �حلديث يف غمرة 

�لبعث �لقومي �لت������ي يعي�شها، وتبعا لثقافته 

�لعربية �لوثيق������ة �ل�شلة بغابر بالده وت�شبعه 

برت�ث �أمته غد� �شديد �لوعي لعن�رص �لتاريخ 

أك������رث �لت�شاقاً به و��شتيحاء منه، كما كانت  و�

ل������ه يف �لوقت نف�ش������ه روؤ�ه لذلك �ملا�شي يف 

�ش������وء و�قع ع�رصه ومعطي������ات بيئته. ونحن 

و�جدون يف ه������ذ� �ل�شدد �شعر�ً كثري�ً قو�مه 

�شادة مبعركة  �لتغن������ي بقد��شة �لقد�������س و�لإ

حطني و�لفتخار بعظمة �شالح �لدين .

ويعد �أحم������د �شوقي )1868-1932( من 

أو�ئل �شعر�ء �لع�رص �حلديث �لذين عر�شو�  �

لهذ� �ملو�شوع �إبان �لقرن �لتا�شع ع�رص، فقد 

تن������اول جممل تاري������خ �لع������رب و�مل�شلمني يف 

منظومت������ه �ل�شعرية )دول �لع������رب وعظماء 

ألقاها �أمام موؤمتر �مل�شت�رصقني  �شالم( �لتي � �لإ

�شن������ة 1884 ب�شوي�������رص�، وهي م������ن م�شهور 

 وتنطوي على �عتز�زه بتلك �حلقبة 
)1(

�شعره

�لت������ي �شهدت ت�ش������دي �مل�شلم������ني لالجتياح 

�ل�شليب������ي، كم������ا ر�ش������دت بط������ولت قادة 

يوبيني يف رد ذلك �لعدو�ن �لطاغي، ومن  �لأ

ثم �لنت�شار �ملبني على جي�س �ل�شليبيني يف 

معركة حطني وفت������ح �لقد�س �ل�رصيف. ففي 

هذه �لهمزية �لتي بلغت مئة وو�حد�ً وثالثني 

�شالمية  بيتاً، �إملاح �أي�شا �إىل �أهم �ملقد�شات �لإ

ق�شى وقب������ة �ل�شخرة  ول�شيم������ا �جلامع �لأ

وم�رصى �لر�شول )�س(، حيث يقول:

آل اأيلللوب وامللدح اذكلللر الللغللر مللن ا

فلللملللن امللللللللدح للللللللللرجللللال جلللللزاء 

ويدري الدين من �صاح،  يعرف 

�لللللللرصاء   ملللن هلللو املللل�لللصلللجلللدان والإ

�أما �أمري �لبيان �شكيب �أر�شالن )1869-

1946( جماي������ل �أحمد �شوقي و�شديقه فعلى 

أنه ع������رف بتدبيج �لنرث فاإنه كان  �لرغم من �

ذ� حفاوة بال�شعر. وق������د نظم ق�شيدة ر�ئية 

أو و�قعة  مطول������ة عنو�نه������ا »بحرية طربي������ة، �

أبياتها ق�شيدة �شوقي  حطني« فاقت يف عدد �

وقد و�شف 
 )2(

�إذ بلغت مئة وثالثة و�أربعني بيتاً

فيه������ا ت�شدي �مل�شلم������ني جليو�س �ل�شليبيني 

�لذين �جتاح������و� ديار �ل�������رصق �لعربي حني 
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مل يك������ن بو�شع �أح������د �أن ي�شد جموعهم 

�لطاغية. وحني �عتزم �مل�شلمون �لزحف 

ق�شى: �إىل �لقد�س و��شرتد�د �لأ

هللبللوا مللن اللل�للرصق كللاجلللراد فلم 

يللكللن اللللغلللرب بلللردهلللم قللدر

ومل والللبللاد  القد�س  وا�صتفتحوا 

يع�س عليهم بدو ول ح�رص 

لقد ظل يوم حط������ني مبعث �عتز�ز 

بالغا ومعني �إلهام ثر�ً لل�شعر�ء �لعرب يف 

�لع�رص �حلديث، مثل �ل�شاعر �لدم�شقي 

عدنان م������ردم بك )1917-1988( حني 

تغن������ى بتلك �ل�شفحة �مل�رصقة من �أجماد 

ج������د�د، كم������ا تغنى بها قبل������ه �شكيب  �لأ

أمثال������ه يف ق�شيدته �لر�ئية،  أر�ش������الن و� �

فق������ال من ق�شيدة لمي������ة جميلة ذ�كر� 

بطولت �لع������رب �ل�شالفني و��شرتد�دهم 

)3(
�لقد�س من �أيدي �ل�شليبيني:

يللللوم اأغلللللّر علللللى اللللزملللان جليل

يف ملل�للصللمللع اللللدنللليلللا لللله تللرتلليللل

تدافعت  احلللديللد  زرد  يف  اخليل 

�صليل وللحديد  الللبللطللاح،  دون 

رايللللاتللللهللللم ملللنللل�لللصلللورة وكلللاأنلللهلللا

متيل الرياح  مع  ال�صحاب  قطع 

بثاقب  تلل�للصلليء  �صعل  و�صيوفهم 

ملللن دونللللله �للصللبللح امللللنلللون يللهللول

وطان يف مهجاتهم جادوا على الأ

جليل  وهللو  املبذول  وا�صت�صغروا 

بللغللمللده يللقللر  ل  اأن  وتلللعلللاهلللدوا 

دخيل ثللم  الللقللد�للس  ودون  ن�صل 

�إن �لهال������ة �لز�هية �لت������ي �رت�شمت حول 

يوب������ي يف �إثر ظفره  �لقائ������د �شالح �لدين �لأ

�ملبني يوم حطني ثم فتحه بيت �ملقد�س ظلت 

دباء حتى  جيال يف �شم������ري �لأ ماثل������ة عرب �لأ

ع�رصن������ا �حلدي������ث. وقد جتل������ى ذلك لدى 
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�لعديد من �شع������ر�ء م�رص و�ل�شام �ملعا�رصين 

ومنهم �ل�شاعر �مل�������رصي علي �جلندي حني 

قارن ب������ني �شالح �لدين بط������ل �ل�رصق وبني 

)4(
�شد قائد �لغرب بقوله: ريت�شارد قلب �لأ

 حامي القد�س اأين )ريت�صارد( ل اأين

حلفاوؤه وانللطللوى  الليث  ق�صى 

ال�رصق فار�س  راعلله  الغرب  فار�س 

ويلللللدري فلل�للصللل الللفللتللى اأكلللفلللاوؤه

وبعد ق������رون �أخرى، وعي�س �لعرب حتت 

وطاأة �حلكم �لعثم������اين �أخذ �لنزوع �لقومي 

يتعاظ������م يف �لنفو�������س ول �شيم������ا جتاه جور 

أبو� على  ت������ر�ك وتع�شبهم، حني د� �حلكام �لأ

�شيا�شة �لترتيك يف حو��رص �لبلد�ن �لعربية، 

ويف عد�ده������ا �لقد�س �لتي ترم������ز كاأخو�تها 

�ش������الم. وقد �أخذت  للعروبة كم������ا ترمز لالإ

�أ�ش������و�ت �لقومي������ني �لعرب تعل������و يف �شدد 

�لغ������رية على �للغ������ة �لعربية �لت������ي تعر�شت 

تر�ك )�لطور�نيني(.  للمحن من قبل غالة �لأ

ويف ذلك قال �ل�شاعر فوؤ�د �خلطيب )1883 

– 1957( �ملع������روف ب�شاعر �لث������ورة �لعربية 
�شتانة  يف �إح������دى ق�شائده مندد�ً بح������كام �لأ

�ملتع�شب������ني وذ�كر�ً �لقد�س �أي�شاً من منظور 

)5(
ديني وقومي معاً:

آن فان�صدعت  جاروا على لغة القرا

واحلرم البيت  و�صج  القلوب  له 

�صاكيه واللل�للصللام  باكية  فالقد�س 

ويف احلجاز يكاد الركن ينحطم

ويف غمرة تنامي �لتيار �لقومي يف حياة 

�لع������رب �ملعا�������رصة ��شتد �حلن������ني �إىل بعث 

�ل�شفح������ات �مل�رصق������ة عرب �لتاري������خ �ملجيد. 

أنه كان يطيب لبع�س �شعر�ء  من ذل������ك مثال �

�لع������ر�ق �لتغن������ي باأجماد �أجد�ده������م �لغابرة 

و�لتباهي بح�شار�ت �ل�رصق �لقدمي �لعريقة، 

بد�ع يف �شالف  فيعددون مر�كز �لعظمة و�لإ

�شوري������ني مثل مدن بابل  عهود �لبابليني و�لآ

أور�ش������امل �لقد�س، ويف هذ�  ونين������وى ومن ثم �

�ل�ش������دد يقول عل������ي �ل�رصقي م������ن ق�شيدة 

)6(
مطولة:

بللللابللللل يللللا بلللللللد الللل�لللصلللحلللر �للصللام

يلللا �لللرصيلللر امللللجلللد وامللللجلللد غللام

نللل�لللصلللاأ امللللللللك بلللللواديلللللك للللله مللن 

جلللللللال املللللثللللل اللللعللللللليلللا و�للللصللللام

�للصللاطللئلله يف  )نلللبلللوخلللذنللل�لللرص(  و 

زاحللللللللف يلللتلللبلللعللله جللليللل�لللس للللهلللام

جي�صه )ركللللللا(  و  )يلللنلللبلللور(  بلللني 

قلللتلللام )اأور�لللللصللللللللللليلللللم(  ولللللللله يف 

حللفللزتللهللم اإذا  والللللفللللراتلللليللللون 

و�للللصللللهللللام دروع  للللللللللملللللللللمللللات 

لقد ن�شبت �حلرب �لكربى يف �شنة 1914 

وماز�ل �مل�رصق �لعربي مبجمله باقياً يف حوزة 

أربعة قرون  مرب�طوري������ة �لعثمانية من������ذ � �لإ
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م������ن �لزمان. وملا كان������ت �حلروب يف �لغالب 

حبلى بالثور�ت، فقد �نطلقت �لثورة �لعربية 

�لكربى من رحم تلك �حلرب �ل�رصو�س �شنة 

1916 بزعامة �حل�شني بن علي �رصيف مكة، 

مري  وزحفت ر�ياتها من �حلجاز بقيادة �بنه �لأ

في�ش������ل ودخلت �لقد�������س ودم�شق م�شحوبة 

نكليز..  بح������ر�ب حلفائه������ا �لفرن�شي������ني و�لإ

وكان لهذ� �حلدث �لتاريخي يف حياة �لعرب 

دوي مل يعهدو� له مثيال منذ قرون. فقد عم 

�ل�شتب�ش������ار وغمرت �لبهج������ة �لنفو�س، كما 

أل�شنة �خلطباء وقر�ئح �ل�شعر�ء باأحر  لهجت �

�مل�شاع������ر، من ذلك �لفي�������س �لغامر ما قاله 

يومئذ وديع �لب�شتاين نزيل �لقد�س معرب�ً عن 

مة  أبناء �لأ ن�ش������وة �لفرح �لعارمة يف نفو�������س �

)7(
على �ختالف عقائدهم:

امللل�للصلللللمللون مللع الللنلل�للصللارى كللربوا 

ومللهللللللللون مللع الللنلل�للصللارى رحللبللوا

وتعانقا انثنى،  ق�صى  لاأ واملهد 

ويرثب  حلم  بيت  فحولك  انظر 

غ������ري �أن ��شتب�شار �لع������رب بهذ� �حلدث 

�لتاريخ������ي يف �أعقاب ثورته������م �لكربى �لتي 

�نطلق������ت من �حلج������از مل يط������ل �أمده، حني 

مور تتك�شف لهم يف و�قعهم  �أخذت حقائق �لأ

�جلديد. فقد تبدى له������م �أن ما ح�شبوه ماء 

زللً مل يك������ن �إل �رص�ب������اً خادع������اً، ف������اإذ� هم 

كامل�شتج������ري من �لرم�ش������اء بالنار. لقد كانت 

قلة من �مل�شتنريين �لعرب تنطوي على �شكوك 

كربى يف نية حلفائهم �لغربيني جتاه �لعرب. 

فر�ح بدحر �لعثمانيني من بالد  ويف غمرة �لأ

�ل�شام بد� �ل�شاعر �أحمد �شوقي متحفظا يف 

تفاوؤله يومئذ حني نظم ق�شيدته �لبائية يف 

نكليزي  ذل������ك �حلني �إثر دخول �جل������ر�ل �لإ

أ�������س جي�شه  )�للنب������ي( بي������ت �ملقد�س على ر�

أ�شاه مل������ا حل يف هذه  فقد ع������رب �شوقي عن �

آ�������س و�آلم، كما حذر  �لربوع �لطاهرة من ما

ذلك �لقائد يومئذ من جتربه و�عتز�زه بباأ�شه 

و�شلطانه، مبينا له �أن �لعاقبة للحق �ل�رصيح 

)8(
ولي�شت للقوة �لباط�شة:

يا فاحت القد�س خل ال�صيف ناحية 

لي�س ال�صليب حديدا كان بل خ�صبا

يده  انتهت  اأيلللن  اإىل  نللظللرت  اإذا 

القطبا �صلطانه  يف  جللاوز  وكيف 

مقدرة  ال�صعف  وراء  اأن  علمت 

الللغلللللبللا  للللللقللوة  ل  للللللحللق  واأن 

ث������م كان ما كان، وعلت �أ�شو�ت �خلطباء 

م�س و�أعد�ء  و�ل�شعر�ء منددة بغدر �أ�شدقاء �لأ

�لي������وم، و�أخذت �لث������ور�ت �لوطنية تندلع يف 

كل مكان من �أر�س �مل�������رصق �لعربي، وترفد 

دباء بكل ما تنطوي عليه فنون �لقول من  �لأ

م�شاعر �خليبة و�ملر�رة .

أم������ا �شاعر �لع������ر�ق مع������روف �لر�شايف  �

)1875 – 1945(، على �لرغم من معار�شته 
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�ل�رصي������ف ح�شني �ل������ذي �ن�شلخ ع������ن �لدولة 

أ�شاد بالث������ورة �لعربية �لتي  �لعثماني������ة فقد �

زحفت من مكة نحو �لقد�س لت�شتعيدها من 

�شيط������رة �لعثمانيني على حني كانت �حلرب 

�لعاملية �لكربى ت�ش������ارف على نهايتها. ففي 

ق�شيدت������ه �لالمي������ة مين عل������ى دول �لغرب 

)9(
�ملتحالفة:

عللراب نحو عدوكم لقد قادت الأ

خيول لها يف حومة احلرب جتوال

وقلللاملللت لللهللم مللنللكللم مبللكللة رايلللة

لكم فتحت فيها من القد�س اأقفال 

أبو ري�شة بعد  وق������د عمد �ل�شاعر عم������ر �

ح������ني �إىل تناول ما �أملح �إلي������ه �ل�شاعر �أحمد 

�شوق������ي من قب������ل فندد بوقاح������ة �جلر�لني 

�ملحتلني يف �لقد�������س ويف دم�شق، وكان �أكرث 

أ�شد �إد�ن������ة ل�شيا�شة غدر �حللفاء  �رص�حة و�

بع������د �أن عرف �لعرب من �أمرهم ما عرفو�. 

لق������د طغى �لغرور على غورو بعد عبوره �إىل 

أ�شالء �شهد�ء مي�شلون  مويني على � عا�شمة �لأ

يوبي �لعظيم ليقول  فق�شد �إىل قرب �لبطل �لأ

�أمام������ه ب�شل������ف بالغ وحقد دف������ني: »ها قد 

عدنا يا �ش������الح �لدين« �إنه ��شتفز�ز مل�شاعر 

أبو ري�شة فيما بعد  �لعرب و�مل�شلمني رد عليه �

باأ�شف ومر�رة:  

�لللصلللاح جلللللللاء  اأذل  غلللللللاز  رب 

الللديللن يف هلللداأة اخللللللود املهاب

�للصللارخللًا يف رملليللملله الللطللهللر اإنللا

ياللعاب الدين،  يا �صاح  هاهنا 

تلقى حلللني  دمللعللة  للللللمللجللد  اإن 

جللثللة الللللليللث بللني اأيللللدي الللكللاب

لق������د نظر كثري من �ل�شع������ر�ء �لعرب �إىل 

أنه جهاد  ن�ش������ال �ل�شعب �لفل�شطيني عل������ى �

مقد�س يقوم به �ملوؤمنون دفاعاً عن عقيدتهم 

أر�������س �أجد�دهم  �لر��شخ������ة ومنافح������ة عن �

أثره �لبالغ يف  �لطاهرة. وكان للعامل �لديني �

�إلهاب �مل�شاعر �شد �لغز�ة �ل�شهيونيني، وقد 

عرب �ل�شاع������ر �لعر�قي حممد علي �ليعقوبي 

�شالمي �لذي  عن هذ� �ل�شعور يف �ملوؤمتر �لإ

�شبق �نعقاده يف �لقد�س فقال يخاطب زعماء 

)10(
�مل�شلمني:

�صونوا حمى الدين احلنيفي من 

تلللاعلللب الللل�لللرصك واأيلللللللدي الللغللري

ر�للللللس الللتللي �للرصفللت والللبلليللت والأ

بللامللل�للصللطللفللى والللطلليللبللني الللغللرر

ق�صى الذي قد �رصى وامل�صجد الأ

الب�رص الللعللر�للس خللري  علللللى  منه لأ

فلللاغلللتلللنلللملللوهلللا اإنلللللهلللللا فلللر�لللصلللة 

اأتللللاحللللهللللا للللللملل�للصلللللمللني اللللقلللدر

وحني �أخ������ذت �ل�شهيونية �مل�شتظلة بقوة 

نكلي������ز تكيد للع������رب يف رحاب  �ملحتل������ني �لإ

ق�شى، �أخذت �لطالئع �لوطنية  م�شجدهم �لأ

�لثائرة تت�شدى له������ذ� �لو�قع �جلديد بعزم 
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وطيد. ويف فلك �مل�شاعر �لدينية يق�شم �أحمد 

�شالمية يف م�رص  حمرم �أحد دعاة �جلامعة �لإ

بتلك �ملدينة �ملقد�ش������ة �لتي لن يتخلى عنها 

)11(
�مل�شلمون مهما طال �لزمن حيث يقول:

مقد�صها من  الوحي  وجمللرى  ل 

للللللن تلللللروهلللللا للللليللللهللللود مللغللنللمللا

وعل������ى هذ� �ل�شعي������د �لطاهر من تر�ب 

مريي �أحد �شعر�ء  �لقد�س يلتقي عمر بهاء �لأ

�شورية بحلب مع �أمثاله من �ل�شعر�ء يف دنيا 

�لع������رب يف رف�س �شيطرة �لدخالء على تلك 

)12(
�شالمية �ملقد�شة: �ملعامل �لإ

يلللا فللللل�للصللطللني يلللا تلللللراث الللنللبللوة

ثللليلللل املللفللوه يلللا للل�للصللان املللجللد الأ

بلللللللللللاة الللللكللللمللللاة تلللهلللتلللز ثللللللاأرا الأ

كلللللللملللا مللللعللللرج الللللر�للللصللللول تللللللاأوه 

وكان �أن طاب ل�شع������ر�ء �جليل بعد ذلك 

�أن يتغن������و� بت�شامن �أقط������ار �لعرب وتالحم 

حو��رصهم يف م�������رص وفل�شطني و�شائر بالد 

�ل�ش������ام وكان م������ن بينهم �ل�شاع������ر �مل�رصي 

حمم������د عبد �لغني ح�شن �ل������ذي �شارك كبار 

�شعر�ء �لع�رص مثل حافظ و�شوقي و�لر�شايف 

أبو� عل������ى �لتغني بوحدة  و�لق������روي �لذين د�

مة �لعربية يف م�رص ومدن �ل�شام  م�شاعر �لأ

وفيه������ا �لقد�س و�شائر رب������وع �لوطن �لعربي 

أبياته على منو�ل ر�ئعة �بن زيدون  وقد ن�شج �

)13(
وقال:

غلللرد بلللللبللل  مبللل�لللرص  تللغللنللى  اإذا 

املغنينا اأحلللللان  بللاللل�للصللام  �صمعت 

بها اأمل  �صوء  من  م�رص  �صكت  واإن 

 �صمعت من �رصوات القد�س �صاكينا

بكم  ما  �صام  والإ الوجد  من  بنا 

فالوجد ي�صجيكم حينا وي�صجينا

وما لبث������ت م�شاع������ر �ل�شخ������ط و�ملر�رة 

بعد حني �أن تب������دت يف �ندلع ثور�ت لهبة 

و�نتفا�ش������ات �شاخبة �ش������د �شيا�شة �لطغيان 

و�لقه������ر، وو�كب ذلك ل������دى جماهري �لعرب 

نزوع قومي ح������ار ل�ش������رتد�د كر�متهم ونيل 

حريته������م. وعندئ������ذ تفجرت لديه������م �إر�دة 

جد�د، وكان �أن  �حلياة و�لعت������ز�ز باأجماد �لأ

�نعك�س كل ذلك يف فنون �لقول ول �شيما يف 

�ل�شعر. ففي ق�شي������دة ذ�ئعة نظمها �ل�شاعر 

خط������ل �ل�شغري )1889- ب�ش������ارة �خلوري �لأ

1968( �إبان ث������ورة فل�شطني �شنة 1936�شد 

�لذين �حتلو� �لقد�س من �إنكليز ويهود تر�ءى 

له بيت �ملقد�������س كعبة �أخرى ترتبع يف قلوب 

)14(
�لعرب على �ل�شعيد �لقومي �ملتعاظم:

�للصللائللل الللعللللليللاء عللّنللا والللزمللانللا

هلللل خللفللرنللا ذمللللة ملللذ عللرفللانللا

امللللللللللللروءات الللللتللللي علللا�لللصلللت بللنللا

مل تلللزل جتلللري �للصللعللريا يف دمللانللا 

العدا ت�صقى  اأن  حللللرار  الأ عللر�للس 

اأكللوؤ�للصللا حللمللرا واأنللغللامللا حللزانللى 
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حلللللللللللرار ملللنلللا اأنللفلل�للصللا غللللللذت الأ

عللنللفللوانللا  اإل  الللعللنللف  يلللزدهلللا  مل 

نللطللعللملله اأن  للللللللللمللللوت  �لللللللرصف 

اأنللفلل�للصللا جلللبلللارة تلللاأبلللى الللهللوانللا

�لللللللرصف بلللللاهلللللت فللللللل�لللصلللطلللني بلله 

يللللدانللللى  ل  للللللللملللعلللايل  وبلللللنلللللاء 

يللللرثب واللللقلللد�لللس مللنللذ احللتلللللمللا

كللعللبللتللانللا، وهللللوى اللللعلللرب هللوانللا

ويف �إبان �لنكبة �لت������ي حلت بالعرب �إثر 

�إقامة �لغرب دولة �إ�رص�ئيل ت�شدت �ملقاومة 

�لفل�شطينية لهذ� �جلور �لفادح و�شقط منها 

�شهد�ء و�شه������د�ء يف مقدمتهم �ل�شاعر عبد 

�لرحيم حممود )1913 – 1948(، وقد �شبق 

له �أن ن������دد بالزعامة �لفا�شدة �لتي �أ�شاعت 

�لقد�س و�شائ������ر فل�شطني، وكاأمن������ا تنباأ مبا 

أ�شو�أ يف �إثر زي������ارة �أحد �حلكام �لعرب  ه������و �

ماك������ن �لطاه������رة يف �لقد�������س حني قال  لالأ

)15(
يخاطبه بعبار�ت غا�شبة لهبة:

قلل�للصللى اأتلليللت تلللزوره امللل�للصللجللد الأ

ال�صياع تودعه اأم جئت من قبل 

اأدنلللاه، ل يبقى �صوى  وغللدا، ومللا 

دمللللع لللنللا يللهللمللي و�لللصلللن تللقللرعلله

كذل������ك ر�ح �شاع������ر دم�شق خ������ري �لدين 

آلت �إليه حال �لقد�س من  �لزركلي ي�شور ما �

موي �لوليد  أ�شى وويل، ثم خاطب �خلليفة �لأ �

ق�ش������ى ذلك �ل�رصح  بن عب������د �مللك باين �لأ

�لعريق �لذي ب������ات مهجور� مدن�شا يعبث به 

)16(
�لغا�شب، حيث قال:

اأقمته واأنللللت  قلل�للصللى  الأ امل�صجد 

حلللرملللا خللللا حمللللرابلللله املللللاأهللللول 

للردى مناخًا  فل�صطني  اأم�صت 

وتللللرابللللهللللا بلللدملللائلللهلللا جملللبلللول

يف كللللل رابلللليللللة جللل�لللصلللوم مللزقللت

وعلللللويلللللل اأنللللللللللللة  واد  وبللللللكللللللل 

وحتتمي ت�صتكيك  مو�صى  تللوراة 

جنللللليلللللل آن والإ بلللللللاهلل والللللللللقللللللللرا

وم������ن قلب �لف������رح �لغام������ر مبولد عهد 

�لوحدة بني �شورية وم�رص يتبدى �شخط �شاعر 

خر �شفيق جربي حني ر�ح ي�رصخ يف  �ل�شام �لآ

)17(
قومه ويح�شهم على غ�شل �لعار:

اح�صدوهم ح�صد ال�صنابل حتى

تللتللداعللى �للصللهلليللون ركللنللا فللركللنللا

اأيللعللبللث اللليللهللود يف حللللرم الللقللد

�س ف�صادا والنوم ياأخذ منا ......

العر  وطللن  فللوق عظمنا  اغر�صوا 

ب فللاإن عا�س يف اخلل�للرصاره ع�صنا

و�إذ� كانت ه������ذه حال �شفيق جربي جتاه 

�لقد�������س �حلزينة، فال بد لذلك �لهاج�س �أن 

يع������اوده يف ق�شيدته »حتي������ة �لقد�س« حيث 

يتماهى �حلا�������رص و�لغابر يف نف�شه، ويتبدى 

)18(
ق�شى على هذ� �لنحو: �أمامه �لأ
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قل يا ن�صيم ال�صحى على امل�صجد الأ

ل�صى لقد هجت ذكرهم ملء نف�صي 

حماه  يقيني  حللا�للرص  يل  للليلل�للس 

اإمنلللللا حلللا�لللرصي نلل�للصللارة اأملل�للصللي 

�شى على قر�ئح  ويف �إثر �لنكب������ة غلب �لأ

�ل�شعر�ء وتبللت قو�فيه������م بالدموع، ور�حو� 

أ�شود ما حل بالقد�س و�أهلها  ي�شورون مبد�د �

من ويالت و�أهو�ل، وم������ن �أمثلة ذلك �شاعر 

)19(
�شورية بدوي �جلبل يف قوله:

هل يف ال�صاآم وهل يف القد�س والدة 

واإرنللانللا اإعلللوال  الثكل  ت�صتكي  ل 

يعطي ال�صهيد فا واهلل ما �صهدت 

عيني كاإح�صانه يف الكون اإح�صانا

وغاية اجلود اأن ي�صقي الرثى دمه 

ظماآنا اهلل  ويلقى  الكفاح  عند 

أي�ش������ا يف ق�شيدة  وقول ب������دوي �جلبل �

�شالم عن  �أخ������رى يندب فيه������ا �نح�ش������ار �لإ

:
)20(

�لقد�س

ملل�للصللجللدهللا  اأن  عللللدن  درت  هلللل 

اأهله مهجور من  مكان  ق�صى  الأ

اأين م�رصى الرباق والقد�س واملهد 

وبللللللليلللللللت مللللللّقللللللد�للللللس مللللعللللمللللور

اأحلللللملللللد فلليلله  آن  يللللرتللللل قلللللللللرا مل 

ويلللللللزار امللللبلللكلللى ويلللتلللللللى اللللزبلللور

�لللصلللام والللقللد�للس نهب يللالللذل الإ

هللتللكللت اأر�للللصلللله فللللاأيللللن الللغلليللور

كما طفحت نف�س بدوي �جلبل وكثري من 

ليمة بكثري من  �ل�شع������ر�ء يف تلك �ملرحل������ة �لأ

م�شاعر �ل�شخط و�خليبة و�ملر�رة، وذلك يف 

)21(
مثل قوله:

اأ�صلم القد�س من يحج اإىل القد�س

فلللللوردا وردا  جنلللليللللل  الإ ويلللتلللللللو 

�صبوها  كللالللعللذارى  القد�س  مللدن 

وغللللدا عللللللللذراء  للللكلللل  واأرادوا 

�شع������ار �لقامتة  لق������د �ش������درت ه������ذه �لأ

و�شو�ها و�جلرح ن������دي. غري �أن �ل�شحوة ما 

لبثت �أن ع������اودت �لنفو�������س ور�حت تتجاوز 

يام، �إذ كل 
�ملحنة وتتطلع باأم������ل �إىل قابل �لأ

حال يزول ولبد بعد �ل�شدة من فرج، وهكذ� 

يكون لدى �ل�شاع������ر نف�شه يف ذكرى �جلالء 

)22(
��شتب�شار:

للللللول حمللنللة الللللدهللللر  متَّ �للصللفللو 

فللللل�للصللطللني وبلللللللللوى و�للصللقللاء  يف 

يللاربللا الللقللد�للس وملللا اأنللللدى الللربللا 

دملللللنلللللا فلللليللللهللللا ربللللليلللللع ومنللللللاء

انلللتلللزعلللنلللا امللللللللك مللللن غللا�للصللبلله

وكللتللبللنللا بلللاللللدم الللغللمللر  اجللللاء

�أما علي حممود ط������ه )1902 – 1949( 

�ل�شاعر �مل�رصي، على قلة �إقباله على �ل�شعر 

أ�شعاره  �لقومي و�لجتماع������ي فقد ر�ن على �

أ�شى مرير يف قوله: جتاه �لقد�س �أمل دفني و�
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يا قد�س يا حبيبة ال�صماء

قومي اإىل ال�صاة وباركي احلياة

ورددي الت�صبيح يف املاآذن

جرا�س يف املدائن  واأيقظي الأ

�شى �لغامر �أي�شا لدى  وقد جتلى هذ� �لأ

علي حممود ط������ه يف ق�شي������دة ذ�ئعة موؤثرة 

وج������دت �شبيله������ا �إىل حلن �شج������ي يف �أغنية 

للمو�شيقي حممد عبد �لوهاب:

اأخللللللي جللللللاوز اللللظلللامللللون املللللدى

فلللحلللق اجللللللهلللللاد وحللللللق اللللفلللدا

لنا اأخللتللا  الللقللد�للس  اإن يف  اأخللللي 

اأعلللللللد للللهلللا الللللذابللللحللللون املللللدى

امللل�للرصقللني قللبلللللة  اإىل  قلللم  اأخلللللي 

لللنللحللمللي الللكللنلليلل�للصللة وامللل�للصللجللدا

يلل�للصللوع اللل�للصللهلليللد علللللى اأر�للصللهللا

اأحلللللملللللدا جللليللل�لللصللله  يللللعللللانللللق يف 

ال�صدور منا  حتميك  فل�صطني 

فلللللاإملللللا احلللللليلللللاة واإملللللللللا الللللللردى

مع اأبو ري�صة والقد�س:

  و�إز�ء ��شتد�د �لنزوع �إىل �لتحرر و�لتطلع 

�إىل �ل�شتقالل �رصعان ما طغى �لتيار �لقومي 

على �لنفو�س لي�شمل جممل �ل�شعوب �لعربية 

أو فل�شطني ق�شية وطنية  .فلم تع������د �لقد�س �

قطرية تخ�س �أهله������ا فح�شب، بل �أ�شبحت 

مة �لعربية. وهذ�  وىل لالأ �لق�شية �لقومية �لأ

ما جتلى يف ق�شائد �ل�شعر�ء يف كل �شرب من 

�لوطن �لعربي �لكبري.

فقد حمل �ل�شعر �حلديث هذ� �لهم �ملقيم 

ب������ني جو�نحهم وغلب عل������ى جممل معطيات 

آد�بهم، وعلى �شائر جمالت نرثهم  فنونهم و�

أبو ري�شة �أحد  و�أغر��س �شعرهم. ولعل عمر �

�أعالم �ل�شعر �ملعا�رص يف �لقرن �لع�رصين خري 

من������وذج يعك�س بجالء من������ازع �جليل �لعربي 

�ملتحفز. فمن خالل مرثي������ة من مرثياته �أو 

وطنيات������ه ي�شتلهم ق�شيدت������ه �مل�شماة )قيود( 

من جهاد �لزعيم �إبر�هيم هنانو يف مقارعته 

للم�شتعمري������ن، وي�شري �إىل �لقد�������س يف �إبان 

�لكفاح �لعربي �شد �ل�شهيونية يف ثالثينيات 

)23(
�لقرن �لع�رصين:

وطللللن عللللليلله ملللن اللللزملللان وقلللار

اللللللنلللللور ملللللللء �لللصلللعلللابللله والللللنللللار 

تللغللفللو اأ�للصللاطللري الللبللطللولللة فللوقلله

ويلللهلللزهلللا مللللن ملللهلللده اللللتلللذكلللار

آرهللا تللزا علللللى  الللدنلليللا  ت�صتيقظ 

قلللللللدار وتللللنللللام حتللللت للللوائلللهلللا الأ

ثم يقول :

والقد�س ما للقد�س يخرتق الدما

وزار والأ ثللللللللللللام  الآ و�للللللرصاعلللللله 

اأي الع�صور هوى عليه ولي�س يف

آثلللللللار  جلللنلللبللليللله مللللللن اأنللللليلللللابللللله ا
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يللللربح له اللل�للصللللليللبلليللني مل  عللهللد 

دوار �للصللدى  الللدنلليللا  ملل�للصللمللع  يف 

فخاره عريق  على  ال�صعيف  اإن 

حللللمللللل يللل�لللصلللد بلللعلللنلللقللله جللللللزار 

ث������م كانت منا�شبة وطني������ة ثقافية �أخرى 

حني مت �فتتاح د�ر �لكتب �لوطنية �شنة 1945 

مبدينة حلب، فقد �رتقى �لحتفال للتو �إىل 

أبو  منا�شبة قومية من خالل ق�شيدة �ل�شاعر �

ري�شة �لتي جع������ل عنو�نها )هذه �أمتي(، وقد 

جتاوزت �شتني بيتا كان للقد�س فيها حيزها 

�لذي ت�شتحقه �إىل جانب �أبي �لطيب و�شيف 

�لدول������ة وفوقهما �لر�شول حممد )�س( �لذي 

�شالم: �أقام دولة �لعروبة و�لإ

فللتللهللاوت علللللى عللبللاءتلله الللدنلليللا

ورفللللللت علللللللى �للصللهلليللل حلل�للصللانلله

�إىل �أن يقول :

و�صلوا القد�س هل غفا ال�رصق عنها 

ُمللللّرانلللله �للصللبللا  دونللللهللللا  طلللللوى  اأو 

�إن �لقد�س و�شائر فل�شطني مل تربح �شمري 

أبو ري�شة بل كانت ر��شخة يف حناياه  �ل�شاعر �

وحناي������ا كل عرب������ي، ففي ق�شيدت������ه »حماة 

�ل�شيم« يق������ول باأ�شى دفني ونف�شه م�شتب�رصة 

)24(
مل: مفعمة بالأ

املجد يخجل اأن يجيل الطرف يف 

ملللا هللللدم اجلللبللنللاء ملللن اأ�لللصلللواره

هل يف روابي القد�س كهف عبادة

حتلللنلللو جلللوانلللبللله علللللللى اأحللللبللللاره

خ�صب ال�صليب على الرمال خم�صب 

جللواره بطيب  نعموا  من  بدماء 

لليلنا  اإن  ال�صيم  حللمللاة  مللهللا 

فجرا �صيطوى ال�صيم يف اأطماره

خر  لم �لآ وعلى ه������ذ� �ل������درب درب �لآ

أبو ري�ش������ة ��شتح�شار  يطي������ب لل�شاعر عمر �

�رص�ء فيناجي �لقد�س �ل�رصيف  ذكرى ليلة �لإ

ق�شى �لذي بارك �هلل ما حوله  و�مل�شج������د �لأ

يف فل�شطني �حلزينة:

عي�صى ابت�صامة  يا  فل�صطني  اأي 

جللثللمللانلله علللللللى  ذى  الأ جلللللللراح 

للليلللللة  اللللللللللللرباق، يف  تلللثلللنلللي  يلللللا 

�للرصاء، والوحي مم�صك بعنانه الإ

فلللدعللليللله ربلللللللللله،  للللللللبللليلللت  اإن 

ثلللعلللبلللانللله يف  رداه  حلللللللاو  رب 

مل  ويف ق�شي������دة »ي������ا عيد« يطف������ح �لأ

أب������و ري�شة برغم  و�ل�شتب�ش������ار لدى �ل�شاعر �

�شى �لباقي يف �لنفو�س، �إذ لبد لهذ� �لليل  �لأ

من �آخر وحينئذ تكتمل �لفرحة ويكون �لعيد 

)25(
�حلق:

يا عيد كم يف روابي القد�س من كبد 

تعييد العلوي  الرفرف  لها على 

ليلنا عن فجر معرتك �صينجلي 

امللل�للصللبللوب تغريد ونللحللن يف فللملله 
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ويدور �لزمان دورت������ه، ويكون مع �لع�رص 

ي�رص حني يقبل ربي������ع �لزمان وتتاألق يف دنيا 

�لعرب �آمال وتتحقق �نت�شار�ت، �نه »عر�س 

�ملجد« �لذي نعمت ب������ه �شورية حني حظيت 

با�شتقاللها وودع������ت دون �أ�شف �آخر جندي 

أب������و ري�شة  ألقى � كان يحت������ل �أر�شه������ا، لق������د �

ق�شيدته هذه )عر�������س �ملجد( على مالأ من 

أه������ايل حلب �ملبتهجني يف ن�ش������وة غامرة يف  �

وىل جلالء �ملحتل������ني عن بالده  �لذك������رى �لأ

فقال:

وا�صحبي تيهي  املجد  عرو�س  يا 

اللل�للصللهللب ذيلللللللول  ملللغلللانللليلللنلللا  يف 

أنبل �ل�شع������ر يف هذ� �لعر�س �لبهيج  وما �

أولئ������ك �ل�شهد�ء  �أن يذك������ر يف غمرة �لفرح �

أنف�شهم �أن يجعلوها  آلو� على � عزة �لذين � �لأ

ج�������رص�ً يع������رب عليه �أهله������م �إىل ه������ذ� �ليوم 

�ملن�ش������ود. وهكذ� مل تن�������س فرحة �ل�شاعر يف 

هذ� �ليوم يوماً �آخر �شبقه هو يوم مي�شلون. 

أبو ري�شة �إل  بل �إن �لفرحة ل تكتمل يف نف�س �

مال با�شتعادة بيت �ملقد�س  عندما تتحقق �لآ

ر�س �ل�شليبة �لطاهرة : و�شائر �لأ

ملللا بلللللغللنللا بللعللد ملللن اأحللامللنللا

ذلللللك احللللللللم اللللكلللرمي الللذهللبللي

�للصلللللوع غ�صة الللقللد�للس  اأيللللن يف 

علللقلللرب ذنلللللابلللللى  تلللامللل�لللصلللهلللا  مل 

الللللتللللاريللللخ يف حملللرابلللهلللا وقللللللف 

وقللللفللللة امللللللرجتلللللف املللل�لللصلللطلللرب

النهى اأنللا�للصلليللد  عللنللهللا  روى  كلللم 

امللل�للصللتللغللرب الللللعللللامل  �لللصلللملللاع  يف 

أبو ري�شة يف  وما �أجم������ل مناجاة �ل�شاعر �

ق�شيدته نف�شه������ا لبطاح فل�شط������ني ورو�بي 

�لقد�س يف �إط������ار رحيب من ت�شامن �لعرب 

ووحدة بالدهم:

يا روابي القد�س، يا جملى ال�صنا

النبي على جفن  عي�صى  روؤى  يا 

املللدى  الللرحللب  يف  عليائك  دون 

الق�صب ووهللللج  اخللليللل  �للصللهلللللة 

�لللصلللملللللللنلللا  مللللللنللللللا  مل  الآ ملللللللللت 

ومنللللللت ملللللا بللليلللنلللنلللا ملللللن نلل�للصللب

فللللللللللللاإذا ملللل�للللرص اأغللللللللللللاين جلللللق 

يللللرثب  جنللللللللوى  بللللللغللللللداد  واإذا 

❁    ❁    ❁

يف رب������وع �لوطن وخارجه مع������اً كان كل 

ظفر يحققه �لعرب يف �رص�عهم مع �لطغيان 

و�ل�شتب������د�د يبع������ث �لتهلي������ل و�ل�شتب�ش������ار 

أل�شن������ة �ل�شعر�ء  يف �لنفو�������س ويتجل������ى على �

�ملعا�رصي������ن �لذين ي������رون يف ذل������ك �قرت�با 

من �أجماد �لع������رب �ل�شالفة وبعث������اً ملنزلتهم 

�ل�شامي������ة. وكانت ه������ذه �مل�شاع������ر �ملتفائلة 

مريكية  ق�شمة بني �شعر�ء �ملهجر يف �لقارة �لأ
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و�إخوتهم �شعر�ء �لوطن يف ديار �لعروبة وكان 

�أن عرب �ل�شاع������ر و�خلطيب حبيب ��شطفان 

)1888 – 1946( م������ن رب������وع �لعامل �جلديد 

عن فرحت������ه �لعارمة بقي������ام �حلكم �لعربي 

�مل�شتقل يف دم�ش������ق بزعامة �مللك في�شل بن 

�حل�شني وحت������رر بالد �ل�ش������ام ويف طليعتها 

�لقد�������س من حكم تركي طغ������ى على �لعرب 

أربعة ق������رون، فقال معدد� حو��رص  �أكرث من �

)26(
�لعرب �مل�شتب�رصة:

دملل�للصللق بللهللا ذكلللرى اأملليللة خلدت

وبلللغلللداد ذكللللرى للللللر�للصلليللد خملد

ويف القد�س اأنوار امل�صيح م�صيئة

وتر�صد ال�صعوب  اأق�صى  بها  تنار 

علللللارب مكة الأ بلليللت  الللقللرى  واأم 

لها ال�رصف العايل القدمي املوطد

م�رصفا ديللنللًا  التوحيد  لها  اأقلللام 

حممد فيها  العرب  جمد  واأنبت 

القد�س و�صعراء املهجر:

وعل������ى �لرغم م������ن بعد �مل������كان و�متد�د 

�لزم������ان ظلت �ش������ورة �لقد�������س متوهجة يف 

أبناوؤنا �ملغرتبون �لعرب على  �لنفو�س، وبقي �

�لعه������د يف مهاجرهم �لق�شية يتغنون باأجماد 

�أمته������م عرب عهود �لتاريخ. فقد كان للجو�يل 

مريكية �إبان �لقرن  �لعربية يف بلد�ن �لقارة �لأ

�لع�رصي������ن �ش������اأن و�أي �ش������اأن يف تاألق �حلياة 

�لثقافية و�لجتماعية �حلافلة يف ذلك �لعامل 

�جلدي������د، حيث علت �أ�ش������و�ت نبغاء �ل�شعر 

باأجمل �لق�شائد �لوطنية و�لقومية ول�شيما 

ق�شي������ة فل�شطني ومنزلة �لقد�س يف �ل�شمري 

أبو ما�شي  �لعربي، ومن تلك �ل�شف������وة �إيليا �

أبو �لف�شل �لولي������د ون�شيب عري�شة وندرة  و�

حد�د و�ل�شاع������ر �لق������روي و�إليا�س فرحات 

ومي�شال مغربي ون�رص �شمعان وح�شني غر�ب 

و�إليا�������س قن�شل وزكي قن�شل وجورج �شيدح 

و�شائر �شعر�ء �ملهجر. 

وكان �ش������وت �ل�شاع������ر �حلم�شي مو�شى 

�شو�ت �لعربية يف ربوع  �حلد�د من �أقدم �لأ

�لرب�زيل، حيث قال يف ق�شيدة مبكرة ي�شيد 

فيها باأ�شالة �لقد�س ومنزلتها يف تاريخ �لعرب 

)27(
و�مل�شلمني، وبطولت �شالح �لدين:

يلللا ابللنللة املللجللد واللللعلللروبلللة هبي

واذكلللللللري مللكللة واأ�للللصللللد املللاحللم

واذكلللللللري اللللقلللد�لللس يللللوم �للصللاح

الدين فيها فّل اجليو�س اخل�صارم

كذلك تتب������دى هالة �لقد�������س يف معظم 

�ل�شعر �لقوم������ي �شاملة عه������د �شالح �لدين 

�لز�هر ويوم حطني �لظافر، فال�شاعر �إليا�س 

فرح������ات ي�شتعيد �أي�شا يف مهج������ره �لبعيد 

»بط������ولت �لع������رب« ويخاطب م������ن خاللها 

�لقائد �شالح �لدين حمرر �لقد�س من طغيان 

)28(
�ل�شليبيني:
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قب�س قلبه  يف  فتى  كللل  يفديك 

من نور جمدك تياه على ال�صهب

لللبللى نلللداء �للصللاح الللديللن زاأرتللله

يف القد�س ي�صمعها ال�صمان يف حلب 

غ������ري �أن �جل������رح �لقدمي �ل������ذي �أ�شاب 

ر�س  �لع������رب و�مل�شلمني باجتي������اح �لغرب لالأ

�ملقد�شة �نتكث مرة �أخرى بفعل �لعدو نف�شه 

يف �شحى �لق������رن �لع�رصين. فمنذ �أن وقعت 

�لقد�������س يف قب�ش������ة جيو�س �لغ������رب يف �إثر 

�نته������اء �حلرب �لكربى �نك�شف  قناع �لوعود 

�لكاذبة و�نطلقت �أ�ش������و�ت �ل�شعر�ء يف دنيا 

�لع������رب بال�شخ������ط و�لتندي������د وكان �شوت 

�شعر�ء �ملهاجر يف ذلك �حلني يف طليعة تلك 

أبو  �ش������و�ت من مثل ما �شدر عن �ل�شاعر � �لأ

)29(
�لف�شل �لوليد يف قوله:

قللللد اأذللللللللللوا اللللعلللربلللي امللل�للصلللللمللا

لللللللليلللللللهلللللللودي زنلللللللليللللللللم �لللللرص�لللللس 

كما ق�صى  الأ امل�صجد  يف  �صامه 

املقد�س بيت  و�صط  عي�صى  �صام 

وعل������ى هذ� �لغر�ر ثم������ة ق�شائد عديدة 

أدباء  أي�ش������ا تناول فيه������ا � يف ه������ذ� �ل�شدد �

�ملهجر ذل������ك �حلدث �لكب������ري يف �إثر دخول 

جيو�س �حللف������اء وكتائب في�شل بن �حل�شني 

�إىل �لقد�������س و�نهيار �حلك������م �لعثماين لبالد 

�ل�شام. ويف ذلك يقول �ل�شاعر �لقروي ر�شيد 

�شلي������م خوري )1887 – 1984( يف ق�شيدته 

أن������ه يت�شاءل يف نهاية  أور�شليم« وكا »�شق������وط �

)30(
أبياته: �أي ن�رص كان ذ�ك: �

زحفوا لفتح القد�س فانفتحت لهم 

اأبللل�لللصلللارهلللم علللن عللللامل ملل�للصللحللور 

وللهدى  فيه  والتنزيل  للوحي 

�لللصلللور مللقللد�للصللة علللن الللتلل�للصللويللر 

اأجرا�صها  اإىل  مدافعهم  اأ�صغت 

آذانلللللللهلللللللا اإ�لللللصلللللغلللللاءة اللللتلللوقلللري وا

اأور�للللصللللللللليللللم، علللنلللد جللالللهللا هلل 

مللللا اأ�لللصلللبللله امللللنللل�لللصلللور بللاملللكلل�للصللور

أبناوؤنا �ملغرتب������ون على �إحياء  لق������د د�أب �

ذك������رى �أجماد �لع������رب و�أعالمه������م و�أحد�ث 

أدبية، كان  وطنه������م يف مهرجان������ات قومي������ة �

يف طليعته������ا حفاوتهم بذكرى مولد �لر�شول 

�لك������رمي حمم������د )�������س(.. وكان معهود� يف 

ه������ذه �ملنا�شبة �لديني������ة و�أمثالها �أن ينعطف 

�ل�شعر�ء و�خلطباء �إىل تناول ق�شايا �لوطن 

�لعربي و�أحد�ثه وهمومه ول �شيما �لق�شية 

�لفل�شطينية ومن ذلك ق�شيدة لنبيه �شالمة 

�أحد �شعر�ئنا �ملغرتبني يف �شان باولو نظمها 

عام �لنكبة موؤكد�ً فيها حق �أمته يف ��شرتد�د 

�لقد�������س دون �أن ي������دع للت�ش������اوؤم �شبيال �إىل 

ألقاه يومئذ يف ذكرى �ملولد  نف�شه. وكان ما �

)31(
�لنبوي:

لي�صت فل�صطني ال�صهيدة وحدها

�صهيد امللل�للصللاب  كللل اجلللزيللرة يف 
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لن تنعموا بالقد�س يف اأحامكم

وطلللنلللا يللهلليللمللن فلللوقللله الللتلللللمللود

وق�شيدة جورج �شيدح من �أجمل �ل�شعر 

ألقاها يف بوين�س  يف ديو�نه )�لرو�فد(، وقد �

رجنت������ني مبنا�شبة ذكرى  أير�������س عا�شمة �لأ �

أي�ش������ا حيث ق������ال خماطبا  �ملول������د �لنب������وي �

)32(
�لر�شول �لكرمي:

يلللللاملللللن �لللللرصيلللللت علللللللللى اللللللللرباق

وجلللللللللللزت اأ�لللللللللصلللللللللواط الللللعللللنللللان

جتلللللدد ن  لأ وان  الأ آن  ا

آن ا امللللللللللللللللعلللللللللللللللراج  لللللللليلللللللللللللللة 

علللللرج علللللللى اللللقلللد�لللس اللل�للرصيللف

فلللللفللللليللللله اأقللللللللللللدا�للللللللللللس تلللللهلللللان

�لللللصلللللج احللللللجللللليلللللج بللللللله وريلللللللع

�لللللللرصيلللللللحللللللله واملللللللل�لللللللصلللللللجلللللللدان

بلللللللللللللارك جلللللللهلللللللاد املللللللوؤمللللللنللللللني 

الللللطللللعللللان اإىل  اللللللنلللللافلللللريلللللن 

ولل�شاعر ن�رص �شمعان )1905 – 1967( 

ق�شائ������د جمة يف ه������ذ� �ل�ش������دد د�أب على 

�إلقائها يف �ملحافل هناك، من مثل ق�شيدته 

»كال وربك ..«، وفيها يذكر حال بيت �ملقد�س 

�حلزي������ن ويوؤكد مت�شك قوم������ه �أي�شا باحلق 

)33(
�له�شيم م�شتب�رص�ً بيوم �لتحرير:

كللا وربللللك لللن يللطللوى لللنللا علم

العلم  الطاهر  النبي  منا  مللادام 

نرقبه  الزهراء  اأبللا  يا  العا  عيد 

اللمم بالدم  فيه  تخ�صب  عيدا 

اأربع القد�س من نريانها لهب يف 

حمم بركانها  مللن  اجلللزائللر  ويف 

غدا �صيغمر اأر�س القد�س من دمهم 

هرم اأ�صائهم  ومللن  يفي�س  نيل 

مللادمللت مللنللا ودام احللللق رائللدنللا

كللا وربللللك لللن يللطللوى لللنللا علم 

ون�������رص �شمعان هذ� �ل�شاعر �ملغرتب عن 

مدينته حم�س يعد �إىل جانب زميليه �لقروي 

ندل�شية يف  وفرحات من �شع������ر�ء �لع�شبة �لأ

حا�رصة �لرب�زي������ل يف طليعة من ��شتهرو� يف 

دب �لعرب������ي �حلدي������ث ب�شعرهم �لقومي،  �لأ

وي������كاد ينفرد بكرثة ما نظم������ه حول �لر�شول 

�لعربي نبي �مل�شلم������ني وعظيم �لعرب، ومن 

أن�شده������ا يف ذكرى  ذل������ك قول������ه يف ق�شيدة �

 )34(
�ملولد �لنبوي ب�شان باولو عنو�نها »حممد«

يخاطب فيها �لر�شول �لكرمي ويذكر �لقد�س 

وكفاح �أهلها �شد �لغا�شبني:

�لللصللليلللد امللللر�لللصلللللللني قلللللم وتللللاأمللللل

�صباعه العرين  عللن  نامت  كيف 

هلللوذا الللقللد�للس يف اجلللهللادواأ�للصللا

وقللللاعلللله حللل�لللصلللونللله  بلللنللليللله  ء 

وثم������ة ق�شيدة تالي������ة �أي�شا نظمها ن�رص 

�شمعان يف مهجره ذك������ر فيها بيت �ملقد�س، 

وفيها تتجل������ى روح �مل������ر�رة و�ل�شخط جتاه 
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�حلكام �لعرب �لذي������ن �أ�شاعو� �لقد�س بعد 

�أن تخاذل������و� يف درء خط������ر �ل�شهيونية عن 

)35(
فل�شطني وكان �أن حدثت �لنكبة:

�صلفًا آمللالللنللا  ا علللللى  بكينا  لللئللن 

اإن الذين اأ�صاعوا القد�س ما اأ�صفوا

ر�س واندفعوا  هاجوا وماجوا وهزوا الأ

لكن اإىل حيث مل يعرف لهم هدف

واحلل�للرصة املجد يف قللوم اأعللد لهم 

عر�س اجلهاد، فما غنوا ول عزفوا 

خاء على  حتالفوا حتت اأعام الإ

باء ويف ميدانه اختلفوا �صوت الإ

ويف قل������ب �ملهجر �لرب�زيل������ي ب�شان باولو 

مت �فتتاح �ملبنى �لكب������ري ملقر �مليتم �ل�شوري 

أ�شعد عبد  �شادة بف�شل �ملح�شن �ملف�شال � و�لإ

�هلل ح������د�د.. وكان �شاع������ر حم�س �ملغرتب 

ن�رص �شمعان �أحد �ملتكلمني يف هذه �ملنا�شبة 

أ�شاد فيها بفد�ء  ن�شانية، وقد � �لجتماعية �لإ

�ل�شيد �مل�شيح وت�شوق������ه �إىل �لعودة للقد�س، 

)36(
ومنها قوله:

حرم  على  الباري  نعم  لتن�صكب 

روح الف�صيلة يف حمرابه ان�صكبا

رنلللا امللل�للصلليللح اإلللليللله ملللن ملل�للصللارفلله

�صلبا قللد�للصلله  يف  اأنللللله  للللو  فلللللودَّ 

لول الدماء التي ازدان ال�صليب بها 

ما حجة العقل يف تقدي�صه اخل�صبا

أقام������ه �لنادي  آخ������ر � ويف حف������ل وطني �

ألقى �أي�شا �ل�شاعر  �حلم�شي يف �شان باولو �

أ�شاد فيها بوطنه  ن�رص �شمعان ق�شيدة وطنية �

�شورية وعروبته �خلال�شة وجي�شه �ل�شامد، 

ثم �نعط������ف – على معه������ود �شعر�ئنا – �إىل 

)37(
ق�شية فل�شطني وقد�شها �ل�رصيف فقال:

جلليلل�للس طلللملللوح اللل�للصللبللاب رائللللده

هلليللهللات يلللطلللوي لللللللواءه الللزمللن

لهم يلللكلللون  اأن  امللللغلللاويلللر  حلللللم 

يللللوم اللللللردى ملللن دمللائللهللم كفن

الللللقللللد�للللس هلل مللللعللللبللللد،  وللللللدى

الللللوثللللن يلللللهلللللدم  اهلل  عللللللبللللللادة 

أقام������ت �جلالي������ة �لعربي������ة يف  وكان �أن �

مدينة �شان باولو �شن������ة 1933 حفاًل تاأبينياً 

كبري�ً للفقيد �مللك في�شل بن �حل�شني، وكان 

�ل�شاعر �لقروي يف جملة �خلطباء و�ل�شعر�ء  

�مل�شاركني يف هذه �ملنا�شب������ة �لقومية، حيث 

�ألقى ق�شيدة ر�ئية ت�شمنت ما حل بالقد�س 

وعنو�نها )�أق�شى �لتجل������د( حفلت بالتفجع 

أبياتها عدد من �ملقاطع  �شى. وقد تخلل � و�لأ

�لنرثية �لبليغ������ة، كان �ل�شاعر يعمد خاللها 

�إىل تغيري �لقافية كلما ��شتاأنف �إن�شاء مقطع 

جديد:

العقل منهزم اأن  التجلد  اأق�صى 

واأهون اخلطب اأن الدمع فيك دم 

وفيها يع������رب عن �شعور �مل������ر�رة جتاه ما 
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آل������ت �إليه حال �لعرب بع������د �أن نكث �لغرب  �

أب������و� على متكني يهود �لعامل من  بعهودهم ود�

أر�������س فل�شطني، وما قال������ه ب�شدد �لقد�س  �

�لتي باتت يف قب�شة �لع�شابات �ل�شهيونية:

ماذا جنى القد�س من لوي واأخوته 

والهونا اللللذل  واإل  ال�صقاء  اإل 

هبكم اأ�صبتم، فاإنا ل نريد غنى 

املرائينا املللرابللني  الل�صو�س  من 

ألقى �ل�شاعر �لق������روي ق�شيدته  كذل������ك �

�لد�لية �ملطولة �لتي ز�دت على مئة بيت يف 

�حلفل �لتاأبيني �لذي �أقامته �جلالية �لعربية 

�شن������ة 1933 مبعهد �رصبانت�������س يف عا�شمة 

رجنتني ودع������ت �ل�شاعر م������ن �شان باولو  �لأ

للم�شاركة بهذه �ملنا�شب������ة. لقد ندد �لقروي 

نكليز وتنكرهم لوعودهم وحماباتهم  بختل �لإ

لليهود على ح�شاب �حلق �لعربي، فقال:

حبالة  كللل  اللل�للرصق  لهذا  ن�صبتم 

اأكلليللدا اإبلي�س  كيد  مللن  �صيا�صية 

م�صلح طليق  كلب  العدا  واأنللكللى 

مقيدا ليثا  قفا�س  الأ يف  يهدد 

ق�صى اإىل )و�صتمن�صرت( من امل�صجد الأ

مهددا احل�صني  �للصللوت  يروعكم 

فعل������ى �لرغم من قتامة ه������ذه �لروؤية يف 

نف�س �ل�شاعر فاإنه يتذرع بال�شرب وقلبه مفعم 

مي������ان بخروج �أمة �لعرب من حمنتها و�أن  بالإ

�لعاقبة للمجاهدين:

اأحبتي رويلللدا  اأملللي،  بني  رويلللدا 

ويللا وطللنللا، �للصللوداء قلبي للله فدا

اأرى خلف مربد ال�صحاب �صحابة 

تتبددا اأن  اهلل  يللاأبللى  الللنللور  مللن 

وعلى �لرغ������م من وقوع نكب������ة فل�شطني 

�لتي �أحدثت جرح������اً بليغاً يف كر�مة �لعرب 

فقد بقي �إميانهم ب�شعبهم ر��شخاً باأن �لن�رص 

ل بد �آت و�أن �حل������كام �لذين �شنعو� �ملاأ�شاة 

هم �لذين هزمو�.

وبعد �نق�شاء حني ق�شري من �لزمن على 

ليم �ندلعت �رص�رة �ملقاومة  ذلك �حل������دث �لأ

�لفل�شطينية من جديد وطارت �أخبار بطولت 

فاق، ووجد �ل�شعر�ء يف  فرق �لعا�شفة يف �لآ

هذ� �لنعطاف �ل�شار غ�شال للعار. وقد نظم 

�ل�شاع������ر �لقروي يف مهج������ره ق�شيدة با�شم 

»�لالجىء �ل�شهيد« �زدهى فيها بانتمائه �إىل 

�لقد�س وعرب فيها ع������ن ��شتب�شاره بانتفا�شة 

�لفد�ئي������ني ملمح������اً من خالله������ا �إىل قيامة 

ت  �ل�شيد �مل�شي������ح من قربه جمدد� وقد �متالأ

)38(
نف�شه حبور� بتلك �لبطولت:

احلللجللرا ودحللللرج  ال�صهيد  بللعللث 

كلللفلللرا لجلللللللئ  اإين  قلللللللال  مللللللن 

مللللزقللللت اأكلللللفلللللاين وهللللللا اأنلللللللا ذا

خلللللف احلللللدود اأجلللابللله اخلللطللرا

واأثلللللللللللللللور عللللا�للللصللللفللللة ملللللدملللللرة

هللللوجللللاء لللللن تللبللقللي وللللللن تللللذرا 
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اأثللللللرا تللللربللللة  اأقلللللد�لللللس  رب  اأنلللللللا 

و�لللصللللللليلللل اأطللللليلللللب اأمللللللللة خللللربا 

غللللللدرت بلللنلللا  اللللدنللليلللا و�لللرصدنلللا

بللغللي حتللللدى اللللبلللدو واحلللل�لللرصا

أبو ري�شة �إىل �لرب�زيل  وح������ني و�شل عمر �

�شفري� للجمهورية �ل�شورية يف فجر ��شتقاللها 

أبنائنا �ملغرتبني،  لقي حفاوة بالغة من جمهرة �

كم������ا كان ��شتقبالهم له يف �شان باولو موطن 

مريكية بالغ  �أكرب جالية عربي������ة يف �لقارة �لأ

أبو ري�شة  �حلر�رة. وهن������اك �أقيم لل�شاع������ر �

ألقى فيه عدد  مهرج������ان وطني و�أدبي حافل �

من �شعر�ء �ملهج������ر ق�شائد مفعمة مب�شاعر 

�لبهج������ة و�ل�شع������ادة، ويف جملته������م �ل�شاعر 

مطلعها:
 )39(

�حلم�شي �ملغرتب ن�رص �شمعان

نلل�للرص اللللنلللور يف رحلللللاب �للصللمللائلله

فللا�للصللتللنللارت جنللومللهللا بلل�للصلليللائلله

كللوكللب �للصللاحللر اأطللللل علللللى اللل�للرص

اأرجللائلله مللن  اجلللمللال  ق ففا�س 

ث������م �نعطف �ل�شاعر �إىل ذكر �لقد�س وما 

أ�شى،  آلت �إليه حال وطنه وفل�شطينه مبر�رة و� �

أبو ري�شة : فقال خماطبا �

�للصللاعللر احلللللب واجللللملللال رويللللدا

عزائه بع�س  احلزين  �صكوى  اإن 

هل حمى الدين حرمة القد�س ممن

كلللللللدروا كللللاأ�للللس �لللصلللفلللوه وهللنللائلله

اأحلل�للصللبللتللم زيللللت امللللعلللابلللد اأنللقللى

دمائه  اأوملللن  ال�صهيد  دمللوع  مللن 

❁    ❁    ❁

ويف غمار �ملد �لقومي �لذي عا�شه �لعرب 

يف حياتهم �ملعا�رصة يف ظل �لفرتة �لنا�رصية 

و�نت�شار�تها �لباهرة �زد�دت �لثقة بالنفو�س 

وتف������اءل �ل�شع������ر�ء خري� بع������ودة �لقد�س �إىل 

مال يف ذلك على �لزعيم  �أهلها و�نعقدت �لآ

جمال عب������د �لنا�رص يف حطني جديدة. وقد 

عرب عن هذه �مل�شاعر �لالهبة هارون ها�شم 

ر�شيد �ل�شاع������ر �لفل�شطيني، وقال يومئذ يف 

)40(
�إحدى ق�شائده م�شتب�رص�ً:

ملللوعلللدنلللا غلللللللللدًا  حللللطللللني  اإن 

مللللوعللللد للللللللللثللللاأر رعللللللللاف اللللللدم

وجللللللللمللللللللال رافلللللللللللللع رايلللللاتلللللنلللللا

يف روابللللي الللقللد�للس حلللول احلللرم

وقد يكون �ل�شاعر�ن �ملهجريان �لقروي 

ون�رص �شمعان ومعهم������ا �ل�شاعر�ن �ل�شوريان 

أبو ري�شة ونز�ر قباين من �أكرث �ل�شعر�ء  عمر �

تن������اول لق�شية فل�شط������ني وملنزلة �لقد�س يف 

حياتنا �لعربي������ة �ملعا�رصة. و�إنه ملن �لطبيعي 

ح������د�ث �جلائح������ة �أن ت�شطرم  يف غمار �لأ

�شى  �لنفو�������س بالغ�شب وتنغم������ر �لقلوب بالأ
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عند مطلع كل �شم�س، و�إذ ذ�ك ترت�وح �لروؤى 

مل وجزر �لياأ�س. وكثري� ما يتبدى  بني مد �لأ

هذ� �لرت�وح ل������دى �ل�شاعر �لو�حد بني حني 

آثم على  وح������ني. ففي �إثر �إقد�م يد �شهيوين �

ق�ش������ى، وهو �ملنرب  ح������رق منرب �مل�شج������د �لأ

�لتاريخي �لذي حمله �شالح �لدين من حلب 

�ملحرو�شة �إىل �لقد�س �ل�رصيف بعد �نت�شاره 

�ملب������ني يف معرك������ة حط������ني و��شتعادته بيت 

�ملقد�س من �أيدي �ل�شليبيني، يومئذ ��شتعلت 

نفو�س �لع������رب و�شائر �مل�شلم������ني جتاه هذه 

�جلرمية �لنك������ر�ء، وكان لنز�ر قباين يومئذ 

ق�شي������دة نظمها يف �إثر هذ� �حلدث عنو�نها 

»من�شور�ت فد�ئية على جدر�ن �إ�رص�ئيل« تنم 

أبياتها على �إميان وطيد وثقة ل حتد بالغد،  �

)41(
ومنها قوله:

جديد �صهيد  قلل�للصللى  الأ امل�صجد 

العتيق احللل�للصللاب  اإىل  ن�صيفه 

وللليلل�للصللت اللللنلللار وللليلل�للس احلللريللق 

�للصللوى قللنللاديللل تلل�للصلليء الللطللريللق 

حت������ى �إن ن������ز�ر� يف غمار ث������ورة �شخط 

وغ�شب يتمرد على �لو�ق������ع �لعربي �لر�كد 

أروق������ة �شا�شة �لغرب  وي�شته������ني مبا متور به �

من مظاهر حر�شهم �ملزع������وم على �ل�شالم 

و�إذ ذ�ك ل يرى �ل�شاعر �شبيال �إىل �خلال�س 

�شوى ح�س �لفل�شطينيني جميعا على �لثورة 

و�ملقاومة ل نتز�ع حقهم يف �حلياة �إذ �حلق 

 
)42(

يف فوهة �ملدفع:

يا اأيها الثوار

يف القد�س يف اخلليل

غوار يف بي�صان يف الأ

حرار يف بيت حلم حيث كنتم اأيها الأ

تقدموا، تقدموا

فق�صة ال�صام م�رصحية

والعدل م�رصحية

مير من فوهة البندقية

ولع������ل يف طليع������ة ما نظمه ن������ز�ر قباين 

�أي�شا يف تناوله �ش������ورة �لقد�س وما تنطوي 

علي������ه مقد�شاته������ا م������ن ه������الت و�إيحاء�ت 

ق�شيدة تتو��شج فيه������ا جملة من �لنفعالت 

�لذ�تية و�ملنازع �لقومي������ة يف تاآلف وجد�ين 

معجب قادر على �أن يرتقي باملتلقي �إىل جو 

ن�شانية  علوي رحيب مفع������م باأرق �مل�شاعر �لإ

و�أعمقه������ا.. و�لق�شي������دة يف �لوق������ت نف�شه 

تتالق������ى مبنحاها وبع�س عبار�تها مع ر�ئعة 

�لرحبانيني عا�شي ومن�شور »زهرة �ملد�ئن«، 

)43(
يقول نز�ر:

بكيت حتى انتهت الدموع

�صليت حتى ذابت ال�صموع

ركعت حتى ملني الركوع

�صاألت عن حممد فيك وعن ي�صوع

يا قد�س يا مدينة تفوح اأنبياء
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ر�س وال�صماء يا اأق�رص الدروب بني الأ

يا قد�س يا منارة ال�رصائع

�صابع يا طفلة جميلة حمروقة الأ

حزينة عيناك، يا مدينة البتول

يا واحة ظليلة، مر بها الر�صول

يا قد�س يا جميلة، تلتف بال�صواد

جرا�س يف كني�صة القيامة من يقرع الأ

حاد �صبيحة الآ

ولد لعاب لاأ من يحمل الأ

يف ليلة املياد ...

❁    ❁    ❁

وتع������د ق�شيدة »زه������رة �ملد�ئن« يف هذ� 

�ل�شدد ق�شي������دة متميزة يف �ل�شعر �ملعا�رص، 

ديب������ان �ل�شقيقان  أ�شهر م������ا نظمه �لأ وه������ي �

أ�������رصة  �للبناني������ان من�ش������ور وعا�ش������ي م������ن �

فاق  �لرحب������اين. وقد �������رصى ذكره������ا يف �لآ

د�ء �لر�ئع  بف�ش������ل حلنها �ل�شجي �ملتميز و�لأ

)44(
للمطربة فريوز:

جلك يا مدينة ال�صاة لأ

اأ�صلي

جلك يا بهية امل�صاكن لأ

يا زهرة املدائن

يا قد�س

يا مدينة ال�صاة

اأ�صلي

عيوننا اإليك ترحل كل يوم

تدور يف اأروقة املعابد

تعانق الكنائ�س القدمية

ومت�صح احلزن عن امل�صاجد

�رصاء ياليلة الإ

يا درب من مروا اإىل ال�صماء

عيوننا اإليك ترحل كل يوم

واإنني اأ�صلي

❁    ❁    ❁

الطفل يف املغارة

واأمه مرمي

وجهان يبكيان

جل من ت�رصدوا لأ

جل اأطفال با منازل لأ

جل من دافع لأ

وا�صت�صهد يف املداخل

وا�صت�صهد ال�صام

يف وطن ال�صام

و�صقط العدل على املداخل

حني هوت مدينة القد�س

تراجع احلب

ويف قلوب الدنيا

ا�صتوطنت احلرب

الطفل يف املغارة

واأمه مرمي
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وجهان يبكيان

واإنني اأ�صلي

❁    ❁    ❁

الغ�صب ال�صاطع اآت

واأنا كلي اإميان

الغ�صب ال�صاطع اآت

حزان �صاأمر على الأ

من كل طريق اآت

بجياد الرهبة

اآت

وكوجه اهلل الغامر

آت اآت اآت ا

لن يقفل باب مدينتنا

�صلي فاأنا ذاهبة لأ

بواب �صاأدق على الأ

بواب و�صاأفتحها الأ

ردن و�صتغ�صل يا نهر الأ

وجهي مبياه قد�صية

ردن و�صتمحو يا نهر الأ

آثار القدم الهمجية ا

آت الغ�صب ال�صاطع ا

بجياد الرهبة اآت

و�صيهزم وجه القوة

البيت لنا

والقد�س لنا

وباأيدينا �صنعيد بهاء القد�س

باأيدينا للقد�س �صام

آت اآت .... آت ا ا

❁    ❁    ❁

لقد تو�ف������رت يف ه������ذه �لق�شيدة جملة 

من �ملقومات �لفنية �لتي رفعتها �إىل مر�قي 

بد�ع و�آفاق �ل�شهرة، فهي خال�شة ملو�شوع  �لإ

أبياتها جميعا على  �لقد�������س بحيث تن�ش������ب �

جمم������ل ما تثريه ه������ذه �ملدينة م������ن �مل�شاعر 

ن�شان �لعربي وذلك  و�لهو�ج�س يف نف�������س �لإ

من خالل ر�شده������ا �جلميل �ملوؤثر ملا يعتمل 

ب������ني جو�نحه م������ن �أح������ز�ن و�آلم وتطلعات 

و�آمال. وكذلك ما حتفل به �مل�شاجد و�لكنائ�س 

م������ن �أدعية و�شلو�ت وخ�شوع و�بتهالت، وما 

تنطوي عليه نفو�������س �ملتعبدين من روحانية 

و�إميان. ومن حما�شن ق�شيدة )زهرة �ملد�ئن( 

�أن �ل�شاعري������ن �ل�شقيقني ��شتطاعا ب�شال�شة 

ورف������ق ��شتح�شار �ش������ور �شائعة من خمزون 

�لذ�ك������رة �لروحي لدى �ملوؤمن������ني مثل �شور 

�ل�شيد �مل�شيح و�أمه مرمي وليلة �إ�رص�ء �لر�شول 

... و�لق�شيدة من حيث معمارها �لفني ج�شم 

حي ناب�س تتقاطر خالله م�شاهدها �ل�شائقة 

�أمام متلقيها بتدرج معجب، حتى تو�شله �إىل 

فعام بالثقة بالنف�س و�لتفاوؤل بالغد  مدى �لإ

�������رص�ر على حترير �لقد�������س. �أما �شماع  و�لإ
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)زهرة �ملد�ئن( بلحنها �ل�شجي و�شوت فريوز 

�لعبقري فاإبد�ع فوق �إبد�ع يرتفع باملرء �إىل 

�أجو�ء علوية ل يحد مد�ها..

❁    ❁    ❁

وجممل �لقول �إن كلمة �لقد�س بدللتها 

وهالته������ا وكرثة وروده������ا يف �ل�شعر �لعربي 

�حلديث، �إمنا ت�ش������ري بذلك �إىل مدى تعاظم 

�لهتمام بالق�شية �لفل�شطينية حتى �أ�شبحت 

كرب يف  ق�شية �لعرب �ملحورية وهاج�شهم �لأ

حياتهم �حلا�رصة. وطبيعي يف �لوقت نف�شه 

�أن ترد �لكلم������ة يف معظم �لق�شائد متفرقة 

على نحو متباعد �أو متقارب وفق مقت�شيات 

�لنظم وعلى ح�شب روؤي������ة �ل�شاعر. �إن كلمة 

ح������و�ل منبثة يف  �لقد�������س تبدو يف معظم �لأ

حنايا �ل�شعر �ملعا�رص ل تكاد تغيب عنه، فهي 

تكاد تطل على �ملالأ يف كل حني.

أوردن������اه يف هذ�  ويف �ش������وء بع�س م������ا �

دباء  �ل�شدد و�شائر ما �أغفلناه من مو�قف �لأ

�لعرب وق�شائد �شعر�ئهم يتبني لكل ذي ح�س 

�شليم �أن �لقد�س بهالتها �لتاريخية و�لدينية 

ن�شانية ظل������ت حية متاألقة يف  و�لقومي������ة و�لإ

�حلا�رص كما ه������و حالها يف �لغابر، و�شتبقى 

جيال  زمنة يف �شمري �لأ متوهجة يف قابل �لأ

أبد� للمجاهدين.   �لعربية. و�لعاقبة �
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متتد اأر�ض فل�شطني وال�شاح������ل ال�شامي يف التاريخ العميق للب�رشية، وقد 

�شه������دت الكثري من الهجرات واحلروب، واختلفت جماالت التفاعل والتوا�شل 

ر�������ض و ال�شعوب القادمة املهاجرة، لق������د »عرفت فل�شطني عرب  أبناء االأ ب������ني ا

التاري������خ القدمي �شل�شلة من الهجرات العربي������ة وال�شامية، و�شل�شلة طويلة من 

أو  احل������روب والغزوات، و�شل�شلة م������ن ال�شعوب التي مّرت به������ا واأقامت فيها ا

أق������ام بها عدد من القبائ������ل ال�شامية..، وجاء  حكمته������ا، فق������د هاجر اإليها، وا

باحث من �جلز�ئر )جامعة �شكيكده(.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

ò

من �أ�ساطري فل�سطني 

و�ل�ساحل �ل�سامي

❁
د. وليد بو عديلة
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كذل������ك احلثيون والفل�سطيني������ون والبابليون 

�سوريون والكلدانيون، وغزاها اليونانيون  والآ

بن������اء  الأ وحكمه������ا  والروم������ان،  والفر�������س 

زمنة بكل امتداداتها   ولعلَّ تلك الأ
)1(

العرب«.

ن�سان  أّثرت يف ذهنية وقيم الإ احل�سارية قد ا

أ�سهمت يف تنويع م�سادره  الفل�سطين������ي، كما ا

فكار  الثقافية ال�سعبية، وتعددت امل�ساعر والأ

ر�س  ديان واحل�سارات يف الأ باعتبار التقاء الأ

الواحدة، وهو م������ا يحمل مرجعيته الثقافية 

التاريخي������ة مع الذاك������رة الفل�سطينية، »يكاد 

نبياء والر�س������ل الذين جاء  يكون جلمي������ع الأ

ذكره������م يف القراآن الك������رمي �سلة بفل�سطني، 

 ميربها، ونبي يدعو فيها، ونبي يدفن 
ٌّ
فنب������ي

فيها، وعي�سى عليه ال�س������ام رفعه اهلل اإليه 

منها، وحممد �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�رسى به 

فكيف ل 
 )2(

اإليها، وُعرج به اإىل ال�سماء منها«.

ديان؟. �سكنت  نبياء وملتقى الأ تكون اأر�س الأ

ال�سع������وب ال�سامي������ة فل�سطني من������ذ القدم، 

أق������دم الهجرات  والهج������رة الكنعاني������ة هي ا

اإىل املنطق������ة، م������ع العل������م اأن الكنعانيني هم 

موري������ني الذين قد جاءوا اإىل  »اأحد فروع الأ

لف  فل�سط������ني يف زمن ل يقل ع������ن بداية الأ

ال�سنة الثالث������ة التي �سبقت مي������اد امل�سيح، 

وق������د ان�سهروا متاماً مع م������ن �سبقوهم من 

�شاحل  �لكنعانيون  ، و�خت������ار 
)3(

�ملهاجري������ن«

بالد �ل�شام وجنوبها �لغربي وفل�شطني. ومن 

موريني  �ملنظور �لتاريخي فاإن �لكنعانيني و�لأ

من قبيلة كربى و�حدة.

أت������ي �لدلئل �لتاريخي������ة �ملوؤكدة على  وتا

هجرة �لكنعانيني من �شبه �جلزيرة �لعربية، 

ف� »قد كان �لفل�شطينيون وهم قبائل ينت�شبون 

�إىل �أ�ش������ول �شامي������ة يقيمون عل������ى �ل�شاحل 

�لفل�شطين������ي بني غزة و�شم������ال يافا، وعرف 

�لكنعانيون �لذين نزلو� �شاحل بالد �ل�شام �أمام 

جبل لبن������ان يف �لقرن �لثاين ع�رص ق.م با�شم 

�لفينيقيني، و�شكنو� بني �لكرمل وم�شب نهر 

�لعا�شي. وبنو� �حل�ش������ون و�لقالع و�ل�شو�ر 

يلتجئون �إليها عندما ي�شعرون بقدوم �لغز�ة 

)4(
أو �لفاحتني«. �

  ينق�ش������م �لكنعاني������ون يف فل�شط������ني �إىل 

؛ منها �ليبو�شيون وهم �لذين 
)5(

قبائل متعددة

بنو� �لقد�������س و�شموه������ا »�شاليم«�إله �ل�شالم 

عند �لكنعانيني، وم������ن �لقبائل »�لعناقيون« 

�شطوري »عوج  �لذين ن�شب �إليه������م �لبطل �لأ

أ�ش�ش������و� �خلليل �لتي كان  بن عن������اف«، وقد �

أم������ا �لعمالقة فقد  أربع«. � ��شمه������ا »مدين������ة �

أقام������و� جنوب فل�شطني يف �شيناء، ويقال �إن  �

»�جلرزي������ني« �لذين �شكن������و� جنوب فل�شطني 

هم من �لعمالقة، وقد حاربو� م�رص..
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تلك بع�س �لقبائ������ل وهي - مع غريها- 

تق������دم هوية ح�شارية كنعاني������ة، تفاعلت مع 

أبناء �شعوبها »طبعو� فل�شطني  غريها، كما �أن �

أن�شوؤو� �ملدن �لعامرة �لتي  بطابعهم �خلا�س و�

ل يز�ل معظمها �لي������وم حتى بقيت حتافظ 

فت حتريفاً ب�شيطاً، مثل  على ��شمه������ا �أو حرِّ

أ�شدود، وبيت حلم ورفع  �أريحا وبئر �ل�شبع و�

وقد �شكن فل�شطني عرب 
 )6(

وعكا وغريها..«

�آخرون غ������ري �لكنعانيني، �أقامو� بني )م�رص، 

فل�شط������ني، و�حلجاز(، وهم �لذي������ن �شحبو� 

ألقاه فيه  يو�شف بن يعقوب« من �لبئر �لذي �

�إخوته، وين�شب �إليهم �لنبي �شعيب.

أم������ا »�ملعني������ون« فق������د نزل������و� فل�شطني  �

أ�ش�شو� »غزة« لتكون  و��شتقرو� جنوبها. كما �

مركز�ً جتارياً لقو�فلهم �لتجارية، و�حلقيقة 

�إّن �إن�شاء �ملدن ظاهرة عرف بها �لكنعانيون 

�لع������رب يف فل�شطني، وكان������ت مدنهم ف�شاء 

ثقافياً، وجتارياً ملختلف �لعنا�رص �حل�شارية 

جنبية، وهذه �مل������دن �حتفظت  �ملحلي������ة و�لأ

باأ�شمائه������ا حتى �ليوم، ومنه������ا من تغري مثل 

أ�شموع )�ل�شموع(، بيئرون  أ�شقلون وع�شقالن، � �

)�لبرية( جازر )تل �جلزر(.

�شالمي،)7( مع عمر بن  وجاء �لفت������ح �لإ

�لعا�س حي������ث �نت�رص عل������ى �لبيزنطيني يف 

موقع������ه »�أجنادين«، ثم زح������ف �إىل �ل�شمال 

و�لتقى باجلي�������س �لعربي �ملنت�رص يف موقعه 

ر�س  )�لريموك( ع������ام 636م، ثم تعر�شت �لأ

حلروب كثرية فيما بعد، مثل معركة »حطني« 

بني �لتتار و�لعرب �شنة1261م، وهكذ� �متد 

�لتاريخ �لفل�شطيني منذ �لقدمي �إىل �حلديث، 

زمن������ة خلف بع�شه������ا، و�شولً  وتالحقت �لأ

�إىل �لع�رص �حلديث، وم������ا �شهدته فل�شطني 

و�ل�شع������ب �لفل�شطين������ي من تط������ور�ت م�شت 

ر�س و�لروح و�لفكر، و�متدت �إىل تاأثري�ت  �لأ

جيو�شا�شي������ة كب������رية وكث������رية، لي�������س جمالها 

هذ� �لبحث، فهي تت�ش������ل بق�شايا تاريخية 

و�شيا�شي������ة و�قت�شادي������ة، ب������ل ودينية كذلك، 

نها لي�ش������ت من �لغايات  لكن ل������ن تتناولها لأ

�لك������ربى لبحثنا، وه������ي مرتبط������ة بال�رص�ع 

�لفل�شطين������ي �ل�شهيوين م������ن جهة و�ل�رص�ع 

�رص�ئيلي من جهة �أخرى. لكن قبل  �لعربي �لإ

ه������ذه �ل�شفحات �لقدمي������ة �أو �حلديثة فقد 

عرفت فل�شطني خا�ش������ة و�ل�شاحل �ل�شامي 

�شاطري، و�شنتوقف عند  عامة �لكثري م������ن �لأ

بع�شها.

�صاطلللري الكنعانيلللة يف فل�صطلللني  الأ

وال�صاحل ال�صامي:

يقول ميخائيل ن�شطور باأن ��شم كنعان يعد 
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�شامياً، وقد �كت�شف  ��شماً 

�أن كلم������ة »كيناخو«تعن������ي 

حمر  رجو�ين �لأ �ل�شباغ �لأ

كادي������ة،  يف �لن�شو�������س �لأ

�شف������ة  �لكلم������ة  وه������ذه 

�أي  »كنع������ان«،  من  م�شتقة 

أو �أر�س  رج������و�ن، � بالد �لأ

ر�س �لغربية،  أو �لأ �لغروب �

وي�شي������ف �أن عبارة كنعان 

أم������ورو«، جاءتا  وعب������ارة »�

تل  ر�شائل  مرت�دفت������ني يف 

)8(
�لعمارنة.

و�ملعن������ى �ل������ذي يجمع 

عليه معظم �ملوؤرخني لكلمة كنعان هو »�أر�س 

رجو�ن«، وي�شمي هريودوت �ملنطقة �ملمتدة  �لأ

م������ن فينيقيا وحتى منطق������ة مدينة كاديت�س 

)غ������زة( باأنه������ا �شورية )فل�شطيني������ة(، ويوؤكد 

غريقي  زياد منى ب������اأن هريودوت �مل������وؤرخ �لإ

�لذي عا�������س يف �لقرن �خلام�س قبل �لتاريخ 

�ل�شائع مل ي�رص يف كتابة »�لتاريخ« عندما تكلم 

أو  أية �إ�شارة لوجود عرب�نيني، � ع������ن فل�شطني �

أي������ة �إ�شارة لكتاب �لتور�ة، بل مل ي�رص للمملكة  �

د�وود �شليم������ان �ملزعوم������ة، مهما كانت هذه 

�شارة، ولو كانت عاب������رة، ومل يرد يف كتابة  �لإ

أور�شليم، لكنه يطلق على  �شارة �إىل هيكل � �لإ

�ملنطقة �ملمتدة من جنوبي مدينة دم�شق �إىل 

)9(
حدود �شحر�ء �شيناء ��شم فل�شطني.

ويرى بع�������س �ملوؤرخ������ني �أن تاريخ �ملدن 

�لكنعاني������ة �لفل�شطينية يعود �إىل �شبعة �آلف 

ع������ام بل يرى �أولرب�ي������ت �أن �لكنعانيني كانو� 

أو�ئل �لقرن �لثالثني قبل  يف فل�شطني من������ذ �

�مليالد، وق������د �نت�رص �أحفاد كنعان، وهو �أحد 

ع�������رص فرعاً يف �ل�ش������ام وفل�شطني، وقد ذكر 

��شم كنعان يف ر�شائل تل �لعمارنة �لتي تعود 

)10(
�إىل �لقرن �خلام�س ع�رص قبل �مليالد.

�شاطري،  قد كانت �ملنطقة �أر�شاً ملختلف �لأ

له �مل�رصي »�أوزير�س«  كما �أن �أعياد قيامة �لإ
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تنظ������م يف جبل �لكنعانية حت������وي �لكثري من 

�شاطري �لتي متت������د �إىل ح�شار�ت �أخرى،  �لأ

�شاطري  أو تقارب������ت �لأ و»بق������در م������ا تنا�شبت �

آ�شور،  و�ل������رت�ث �حل�ش������اري بعامة لباب������ل و�

�شافة �إىل  �أوح�ش������ارة ما ب������ني �لنهري������ن، �لإ

ح�شارة �لعرب �لقحطانيني من جانب، وبني 

جري�نهم من �لفر�س.. من جانب �آخر، حدث 

نف�س �لقدر بالن�شبة للح�شارتني �ملجاورتني 

�مل�رصي������ة �لقدمي������ة ولحقته������ا �حل�ش������ارة 

�لكنعاني������ة �لفينيقي������ة من م������دن دول �ل�شام 

.
)11(

وفل�شطني«

هذه بع�س دلئ������ل �لمتز�ج، ولي�س ذلك 

له������ة �لفينيقية قد ظهرت  فح�شب بل �إن �لآ

ثرية، يف حفريات  ح�شب بع�س �لبح������وث �لأ

له������ة »بعل هامان«  قرطاجيني������ة من قبيل �لآ

له �مل�رصي  أ�شم������ون« و»�أدوني�س« و�لإ له »� و�لإ

آ�شيا. »ب�س« �إله م�رص وغرب �

لقد تعر�شت �لذ�كرة �حل�شارية �لكنعانية 

�إىل حماولت �لطم�������س و�لت�شويه، لكن -مع 

ذلك- بقيت حا�رصة يف �لوجد�ن ويف �لفكر، 

من خ������الل دميوم������ة ��شتمر�ري������ة �ملعطيات 

�لرت�ثية �ملختلفة، خا�شة يف ظل �لهجر�ت، �أي 

�شاطري �لكنعانية )غرب �ملتو�شط(،  تغريبة �لأ

فق������د »نق������ل �للبنانيون �لقدم������اء �لكثري من 

معتقد�تهم وطقو�شهم و�شناعاتهم �إىل �لبالد 

أبنائها على  أو تاجرو� مع � �لت������ي جرو� �إليها، �

وروبية وبوجه خا�س  غريقية و�لأ �ل�شو�طئ �لإ

 
)12(

غريق و�أر�س م�رص �لقدمية« �إىل ب������الد �لإ

وم������ن ثم وقع �لتفاعل �لثقايف وحتقق �إ�شعاع 

�ملوروث �لكنعانيني رغ������م حماولت �لتدمري 

ث������ار �لفني������ة و�لفكرية،  �لت������ي ��شتهدفت �لآ

أو  غريق( � بن�شبها �إىل ح�شار�ت �أخ������رى )�لإ

حماربة �ملنتمي������ني �إىل �لثقافة �لكنعانية كما 

�ل�شيا�شية، لكن  فعلت �ليهودية و�مل�شيحي������ة 

هذه �لثقافة �شعدت، و�نفتحت على غريها، 

وذل������ك ما توؤك������ده �لك�ش������وف �حلفرية �لتي 

توؤك������د على �حلو�ر �لكنعاين �لفينيقي نتيجة 

�لهجر�ت �ل�شامية �لقدمية.

�شاطري و�حلكايات �ل�شعبية نتاج  تعترب �لأ

للمعتقد�ت �ل�شعبية، و�لفكر �لكنعاين ينب�س 

أ�شاطري �أ�شل  بالكث������ري منه������ا، �نطالقاً م������ن �

أ�شاطري ت�شتح�������رص �مل�شاهد  �لك������ون، وه������ي �

�لغربي������ة �لتي جتمع �له������و�ء و�لريح، و»جند 

أ�شا�شية للوجود يف  فك������رة �لبي�شة كقاع������دة �

�لفك������ر �لكنعاين ع������ن �لتكوين ولع������ّل تقليد 

بي�ش������ة �لف�ش������ح ذ�ته ل ي������ز�ل يف �ملمار�شة 

مع هذ� �لعيد منذ ف�ش������ح �لكنعانيني �لذي 

 ،
)13(

يعن������ي ولدة �لريح من جدي������د كل �شنة«
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فتتحول �لبي�شة �إىل عن�������رص �أ�شل �لوجود، 

أّن �ل�شيدونيني يفرت�شون وجود �لرغبة  كما �

و�ل�شب������اب قبل كل �ش������يء، ومنها يلد �لهو�ء 

على للرع������ي( و�لريح )�لنموذج  )�مل�شتوى �لأ

)14(
�حلي للوعي(.

أ�شاطري �لكنعانيني، يف  وهنا ينطلق بحث �

�شطورة عند  بدء �لتكوين، حيث حت�������رص �لأ

ن  �ل�شعب �لكنعاين مثل غريه من �ل�شعوب، لأ

�شطورة ولتقت عنها،  »كل �ل�شعوب عرفت �لأ

أينما كان، على  أو � ن�شان حيثما � فهي تر�ث �لإ

بع������د �ملكان وعل������ى �ختالف �لزم������ان يلتقي 

�شطورة  ن�ش������ان عند ن�شي������ج �لأ ن�ش������ان بالإ �لإ

ن�شان  �ملت�شاب������ه �ملوح������د، ومن������ه ي�شتم������د �لإ

عطر�ً، ل ميحى، يذكره بقدرته على �خللق 

.
)15(

بد�ع« و�ملحاكاة و�لإ

كم������ا حتتوي فل�شطني �لكثري من �ملالحم 

لهة، وهي  أن�ش������اف �لآ بطال و� وحكاي������ات �لأ

وىل، مثل ق�شة  مت�شلة باخللق و�خلطيئة �لأ

�شاطري  قابي������ل وهابيل، »وقد ورث به������ذه �لأ

و�ملالمح �لت������ي ترجع �إىل �لقرن �لر�بع ع�رص 

أ�شماء �ملمالك و�لقبائل �ملندثرة، مثل:  )ق.م( �

 )Tyre( �شدوم وعموره وثم������ود وعاد وتري�

وعرفات.. ولقد عب������دت �ل�شعوب �لكنعانية 

آله������ة بحرية  �لفينيقي������ة ع�ش������رت باعتبارها �

طوفت يف كل �أنحاء �لعامل �لفينيقي �لبحري 

)16(
أو �ل�شاحلي برفقة بوميدون نبتون«. �

كما حت�رص �حلكايات و�لرموز �لفينيقية 

بحاث �لتاريخية  �ملختلفة، لذل������ك تتوقف �لأ

و�أنرثبولوجي������ة عند م�رص كلما بحثت �ل�شاأن 

نها كانت  أو �لفينيقي، لأ �حل�شاري �لكنعاين �

م�شدر�ً �أ�شياًل لهما، فعنها �أخذ� �لرت�ث مع 

�إ�شافات �أخرى، ثم �أفاد �حل�شارة �ل�شليبية 

و�لروماني������ة خا�شة فيما يتعلق مبعارف عن 

لهة وخ������و�رق �جلبابرة وكما قلنا، �إنه من  �لآ

أ�شاطري �ملنطقة تل������ك �ملتعلقة باخللق  أب������رز � �

و�لتي تتحدث عن ذري������ة كنعان �لتي جاءت 

�شطورة عالمات  من فينيقيا، وحت�رص يف �لأ

)17(
�لنور و�لريح.

أ�شطورة �خللق هذه  جمال ف������اإن � ويف �لإ

تنب�س مب�شاهد �خلطاي������ا �لتي يرتكبها �إله 

ر�س،  آلهة �لأ أنه هجر زوجته � �ل�شماء، »منها �

أبنائها م������ر�ر�ً وبال هو�دة، لكن  وحاول قتل �

أيل« ما �إن بل������غ مبلغ �لرجال،  �بنه �لبك������ر »�

أو »نح������وت« �إله  له »ت������وت« � حت������ى �تخذ �لإ

�لكتاب������ة �ل������ذي عرف������ه �ل�شامي������ون -فيما 

�رص�ره، ثم  بعد- يف �ملالك جرب�ئ������ل، كاتباً لأ

مه  هانته لأ أبيه لإ أ�شع������ل حروباً طاحنة �شد � �

آله������ة �ل�شعوب  أي������ل« هو �أعظم � ر�������س، و»� �لأ
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�ل�شامي������ة، ومعناه يف �للغات �ل�شامية �لقدرة 

أباه ومزق �أطر�فه   وقد قت������ل �
)18(

أو �لقوة«.. �

أبنائه  و�أع�شاءه، ثم حك������م ووزع حكمه على �

»ع�������رصوت« و»بعلي« و»بو�شي������دون« وين�شب 

�إليه �ل������زو�ج بجنية مائية هي »عني عربيت« 

أه������م �أخباره، �إ�شافة �إىل  �أو »عفريت«، تلك �

مام،  أربع عيون: عين������ان �إىل �لأ أنه ميتل������ك � �

وعين������ان �إىل �خلل������ف، عين������ان مفتوحتان، 

وعينان نائمتان، وقد ظهر متثال جال�س يلب�س 

)19(
قرون �لثور.

�شطوري �لكنعاين  أث������ري �لأ وق������د �ت�شع �لتا

�شطوري������ة  �لأ ج������و�ء  �لأ �إىل  �لفينيق������ي 

أ�شاطري  �ش������ل ي�شم � ، وذلك �لأ
)20(

غريقية �لإ

أ�شاطري  �أخ������رى غري تلك �لتي ذكرن������ا، مثل: �

ل������ه بعل �أو جوبي������رت، و�أدوني�������س �أو متوز  �لإ

ود�ني������ال)...(. فقد �أظه������رت �حلفريات يف 

أيل«  له »عليون« ج������د »� أ�������س �شم������ر� �أن �لإ ر�

)تزوج بع�ش������رتوت و�أجنب منها �إلهي �ل�شماء 

آ�شيا �لغربية  ر�س( وهو »�أدوني�س« �إل������ه � و�لأ

وم�شيحه������ا �ملمّزق �ملتور�ث ع������ن �ل�شاميني، 

و»لي�س هناك خالف كبري بني ن�شو�س ر�أ�س 

دوني�شية وبني ن�شو�س متوز �لبابلية  �شمر� �لأ

فكالهما - »�أدوني�س« و»متوز«- ُولد من �أمه 

�لتي �شح������رت نف�شها �إىل �شج������رة �ملر، ومن 

جذعها ولد، وع�شقت������ه »�أفروديت«، وخباأته 

�شيويني  آلهة �لعو�مل �ل�شفلى عند �لآ من �أختها �

أو »�لالت«  أو »بر�شيفون« � عامة »برو�رصيني« �

.
)21(

وىل« عند عرب �جلاهلية �لأ

ختني ح������ول »�أدوني�س«،  وبعد �������رص�ع �لأ

له������ة »زيو�س« ب������اأن يق�شي  حتك������م كب������ري �لآ

ر�س  »�أدوني�������س« ن�شف �لعام عل������ى وجه �لأ

ر�س ومن ثمة تظهر  خر حتت �لأ ون�شف������ه �لآ

أ�شط������ورة �لتعاق������ب ب������ني �جلذب  للباح������ث �

له »بعل« - و�لنم������اء، ويف �ملقابل يظه������ر �لإ

آلهة  »جوبيري«وه������و �إله �ملط������ر و�لرعد و�أمه �

 وكان لبعل 
)22(

خ�شاب �لبحري������ة »ع�شرتة« �لإ

ثالث بن������ات ه������ن: روح �حل�ش������اد )موت(، 

آلهة  أنثى )� أنات –� وروح �لربيع )عال������ني(، و»�

خرية كان  �ملحا�شي������ل �لع������ذر�ء(، وه������ذه �لأ

�شد  يُ�شّحى لها يف مو�شم �حل�شاد، وكان �لأ

�شعارها �ملقد�س و�أطلق عليها �مل�رصيون لقب 

أو »�ملقد�شة«، و�رتبطت �ملمار�شات  »قاد�س« �

له������ة، كما �متزجت  �لتجاري������ة �لزر�عية بالآ

�ل�شعائ������ر و�لطقو�س يف �ملنطق������ة بالطبيعة، 

وخا�شة بالبح������ر، ومن ثمة �ل�شيد و�لتجارة 

وبن������اء �ملدن، و»�شي������دون« �ب������ن كنعان يدل 

�أ�شل ��شمه عل������ى عمليات �ل�شيد، وقد كان 

للفينيقي������ني �شكان مدينة �شي������د� �إله ي�شمى 
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»�شيد�«.  

�شاطري  وي�شتمر ح�شور �لطبيع������ة يف �لأ

و�ملالح������م �لكنعاني������ة، وهو �ش������اأن كثري من 

�شاطري عند خمتلف �ل�شعوب، حيث يتخذ  �لأ

عامل �لطبيع������ة م�شاحات كب������رية من منظور 

 ويف هذ� �ل�شياق فقد 
)23(

�شطوري. �لفك������ر �لأ

جمع �ملوروث �لكنعاين �لفينيقي بني �لنخلة 

)�عتربها �ل�شاميون �شج������رة �حلياة يف جنة 

خ�شاب �جلن�شي ع�شرتوت  آلهة �لإ عدن( وبني �

�أوع�شتار، وه������ي: »�إلهة �شلمية كنعانية، ذ�ت 

نفوذ كب������ري يف �لتاريخ �لق������دمي، بجانب من 

معب������ود�ت �ل�شيدوني������ني يف زم������ن �شليمان، 

وغاريتية يف ملحمة  ُذكرت يف ملحمة كرت �لأ

بعل.. وع�شتارت يف مالحم �أوغاريت تو�شف 

باجلمال وجمالية �لعد�لة و�لتو�زن بني �لبعل 

 فالنخلة ه������ي �شجرة �مليالد 
)24(

وخ�شومه«،

آ�شيا  )�شج������رة �لعائل������ة( عند �شعوب غ������رب �

لذلك جند هذه �ل�شعوب تربط بني عمليات 

�إخ�ش������اب �لنخيل )�لتلقي������ح( وبني �ملوت ثم 

�لقيامة )�لولدة و�ل�شتمر�ر(، و�ت�شع ح�شور 

غريقية، من خالل  �لنخلة �إىل �مليثولوجية �لإ

أبولو« و»نبتون« و»ذيلني« حتت  لهة »� ولدة �لآ

نخلة..

ونتيج������ة تلك �لتفاع������الت �ملختلفة �لتي 

ب������ني �لدجلة  �شهدته������ا �ملنطق������ة �لو�قع������ة 

أ�شاطري، يجب �أن  أنتجته م������ن � و�لني������ل، وما �

�شو�ت �لعلمي������ة لبحثها ودر��شتها  ترتفع �لأ

منهجياً، ف� »�إذ� كان ق������و�م �لثقافة �ل�شامية 

�شط������ورة و�لنزوع �ل�شويف،  –�حلامية هو �لأ
�شاطري ينبغي �أن تنال �هتماماً كبري�ً  ف������اإن �لأ

م������ن �لفكر �لعربي �ملعا�������رص، ولذ� فاإن ما 

همية �أن نع������رف كيف نف�رص  هو جدي������ر بالأ

�شطورة وكيف نربطها ب�رصطها �لتاريخي،  �لأ

وكي������ف نر�ها على ن�ش������ق ت�شل�شلي مع حركة 

، وه������و ما يتحقق 
)25(

�لثقافة �لت������ي �أطلقتها

أر�شيف �لذ�ك������رة �لثقافية  م������ن خالل فت������ح �

ودر��شته يف �حلفري������ات ويف �لن�شو�س ويف 

خمتلف و�شائل نق������ل �ملعرفة، فذلك ي�شاعد 

عل������ى تف�شري �ملنظوم������ة �لقيمي������ة و�ملو�قف 

�لجتماعي������ة، خا�شة يف �لق�شاي������ا �ملتعلقة 

باخل�ش������ب و�جل������ذب �أو �حلي������اة و�ملوت.. 

ن�شان  أو �لإ � و�رتباطاتها باحليو�ن و�لنب������ات 

لهة. و�لآ

كما ه������و �ل�شاأن عندما نبحث يف ح�شور 

�لطائ������ر »فيني������ق« يف �ملنطقة وق������د وظفه 

�ل�شعر�ء �لعرب، وهو طائر �أ�شطوري، ري�شه 

ألو�ن������ه بر�قة، عندم������ا ي�شعر بدنو  لم������ع، و�

�أجله يبني ع�ّشاً من نباتات عطرية و�أع�شاب 
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�شعرية وي�شتقر و�شطها بعد �أن يحرقها، ومن 

رم������اده يولد فينيق �آخر ي�شارع يف �أخذ بقايا 

 و»�إن �حتفالت موت فينيق وقيامته 
)26(

و�لده،

�لهائل������ة كانت تقام مبدين������ة بعلبك مل�شاهدة 

�شعائر موت و�حرت�ق ذلك �لطائر، ثم قيامته 

ع�شاب �لعطرية  �ملظفرة، حيث كان يرتقي �لأ

أ�شعة �ل�شم�س  �رتقاء عر�س �خللود، فتحرقه �

على مر�أى م������ن �مللوك و�لعظماء.. ول يلبث 

قلياَلً حتى يحيا ثانية من بني رماده، ويطري 

)27(
جمدد�ً �شبابه �ل�شماوي �خلالد«.

لهة �لكربى مرّو�شة  وكان للكنعاني������ني �لآ

�حليو�ن������ات �ملفرت�ش������ة وه������ي »كيبابا«، وقد 

�ش������ارت »كيبية« عن������د �لليدي������ني و»�شيلية« 

ثر �لكبري يف  غري������ق، وقد كان لها �لأ عند �لإ

له������ة �ليونانية »دميتري«، لي�س ذلك  عبادة �لآ

آلهة �خلم������ر »ديوني�شيون«  فح�شب بل جند �

آلهة �خل�شب  أ�شطورة � عند �ليونان متتد �إىل �

و�لزر�ع������ة و�جلف������اف، و»عن������د �لبابلي������ني 

و�ل�شومريني كان هناك »دوموزي« �أو »متوز« 

أور�لو«  زوج ع�شت������ار �لذي �ختطفت������ه مردة »�

له  �جلحيم.. وعند �لكنعانيني كان هناك �لإ

�أدوين »�أدوني�������س« �لذي �رصعه خنزير بّري، 

ثم بكيت عليه ع�شرتوت حتى عاد �إىل �حلياة 

ر�س، وعنهم �أخذ  يف كل ربيع لتخ�شي������ب �لأ

 ،
)28(

�شاط������ري« �ليوناني������ون جمموع������ة هذه �لأ

ومعها قيم �حلياة و�خل�شب �لتي تتجدد يف 

كل ربيع عند �ل�شعوب.

�إن �لباحث يف �لتاريخ �لفل�شطيني �لقدمي 

�شطورية ل  وجو�نبه �مللحمية ومرجعياته �لأ

أ�شاطري  ي�شتطيع �أن يغف������ل تو�ريخ ومالحم و�

�شع������وب �ملنطقة �لعربية، فه������ي ت�شّكل حلقة 

ن  و�حدة، تكاد تك������ون متوحدة ل خمتلفة، لأ

�ل�شري و�ملالحم و�لق�ش�س و�لطقو�س.. �لتي 

توجد يف فل�شطني، ميكن �أن توجد يف مناطق 

�أخرى، من مناطق �ل������رت�ث �لعربي �ل�شامي 

رغم �لختالف������ات �جلغر�فية و�للهجية بني 

�ش������وري )�لعر�ق(، و�لغرب  �ل�رصق �لبابلي �لآ

�لكنع������اين )�ل�ش������ام، فل�شط������ني( و�جلن������وب 

)�حلجاز و�ليمن(، وقد �نتقلت �إىل فل�شطني 

�شاطري �ل�شومرية، بع������د �أن نقلها  بع�������س �لأ

�شوريون �إىل �لعر�ق،  �لكلد�نيون و�لبابليون �لآ

�ملقارنة  �شطوري������ة  �لأ �لدر��ش������ات  و»ك�شفت 

أ�شطوري������اً عقائدياً  أ�شا�ش������اً � ع������ن �أن هناك �

غلب ه������ذه �ل�شعوب  بل لهوتي������اً م�شرتكاً لأ

ألفي �شنة قبل �مليالد،  �ل�شامية منذ �أكرث من �

�ش������و�ء فيما بني �لنهرين،  �أو يف مكة و�ليمن 

فاق �ملعرفية   وتلك �لآ
)29(

و�ل�ش������ام وفل�شطني،

نرثوبولوجية �لثقافية، كما ينفتح  تهتم بها �لأ
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�شاطري  دبي �لذي يتناول �لأ عليها �لبحث �لأ

أنو�ع������ه(، ب������ل �إّن تلك  دب )مبختل������ف � يف �لأ

بحاث  ف������اق هي حقل مع������ريف ملختلف �لأ �لآ

ن�شانية. و�لدر��شات يف �لعلوم �لإ

له  أ�شطورة �لإ �شاطري �مل�شرتك������ة � وم������ن �لأ

 و�لذي وّظفه بع�������س �ل�شعر�ء، فمع 
)30(

بع������ل

جميء �ل�شاميني �إىل فل�شطني �كت�شفو� وجود 

�أماكن مقد�ش������ة كثرية فاأطلقو� على كل منها 

آبار �مل������اء..( ��شم بعل،  �شج������ار، �جلبال، � )�لأ

ل������ه �ل�شومري  له مع �لإ وقد توحد ه������ذ� �لإ

له »هبل« عند قري�س  »مردوك« وهو نف�شه �لإ

يف مك������ة، وكان �لعرب ق������د �أقاموه على بئر 

خ�شاب، وقد  ماء، يف �إ�شارة �إىل �رتباطه بالإ

ح�رص »بع������ل« يف �ملالحم �ل�شعرية �لكنعانية 

أُغري بالنزول �إىل  ب�شفته �إله �ل�شماء وق������د �

�لعامل �ل�شفلي، و�حتجزت������ه �ل�شياطني، لكنه 

قاومهم، و��شتطاع �أن يع������ود ثانية �إىل عامله 

�لعلوي..

أ�شاطري  �إذن ح�������رص »بع������ل« وح�������رصت �

ومار�ش������ات فولكلورية كث������رية يف فل�شطني، 

تتعلق بالغي������ب و�لدهر و�لق������در و�لأحالم، 

وكذلك خر�فات �جلن و�ل�شياطني و�لعفاريت 

و�ئل �لكثري  و�لرياح، وقد ن�شب �ل�شاميون �لأ

مور �إىل �جل������ن مثل �نح������د�ر �لبناء 
م������ن �لأ

أمه������ات �أجنبيات، وه������و عن�رص يح�رص  من �

عند بع�س �لقبائ������ل �لعربية )جرهم(، وقد 

أ�شطورة  ورث �لكنعاني������ون عن �ل�شومري������ني �

�لعفريت������ة �ل�شيطانية »ميل������ي« وهي ت�شكن 

ماك������ن �ملهجورة، وهي »ليليث«  �خلر�ئب و�لأ

أناث«  عند �لبابليني، وتعن������ي يف �لكنعانية »�

أنثى، وقد حتول �للفظ �إىل »ليل«  ومفرده������ا �

و»ليلى«.

�شاط������ري �ملوج������ودة يف �ملنطقة،  ومن �لأ

أة، �شو�ء كانت  أ�شطورة غو�ية �ل�شيطان للمر� �

له �أو زوجة �لبطل، وهي تتجلى يف  زوجة �لإ

، كما وقع يف 
)31(

أ�شاطري �خللق �ل�شامية �أغلب �

أ�شطورة �لطرف������ان عندما ��شتعان �ل�شيطان  �

أة  أّن �ل�شيطان و�شو�س لمر� بزوجة نوح، كما �

أة و�ل�شيطان  لوط.. وت�شتمر �لعالقة بني �ملر�

وىل. مر باأ�شاطري �خللق �لأ كلما تعلّق �لأ

عرف �لكنعانيون »طاووتو« �إله �حلكمة، 

وقد ُوج������د يف ن�شو�س »�إيب������ال« �لكنعانية، 

وهناك »�أل« وهو ميثل كل قوة حم�شو�شة خلف 

نه������ار، �جلنوب..(،  �شجار، �لأ �لكائن������ات )�لأ

أي������ون« خمت�شاً بالزم������ن، و�حلقيقة  وُجعل »�

آلهته������م عرف������ت  أ�شاط������ري �لكنعاني������ني و� �أن �

�لهج������رة »حيث �إّن �لع������ّزى �لعربية يف ذ�تها 

ع�شتار �لفينيقية وهي تقرتن بنجمة �ل�شبح، 
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أّيا »�لزه������رة«، فاإننا جن������د �شهادة  وتدع������ى �

مادية على �لت�شمية يف �شكل �إحدى برك ر�أ�س 

أن�شاأ �ملهاجرون  �لعني �ملثمنة �ل�شكل، وق������د �

�ل�شوري������ون مدينة يف �شمال �إفريقيا �شموها 

 كما ع������رف �لكنعانيون عبادة 
)32(

»ع������وزي«،

�لن�شاب وتقدي�شها كرم������وز، وهي يف معبد 

»جبيل« ويف معابد �أخرى وتعرف ب� »بيتيل«، 

له. �أي م�شكن �لإ

آلهة كنعان نذك������ر: �شيدو - ر�شق-  م������ن �

بعل������ة – قد�س- ميتي – عن������اة – �شافون.. 

�شجار كانت مقد�شة  كم������ا نذكر باأن بع�س �لأ

وتدخل �شمن �ملمار�شات و�لطقو�س �لكنعانية، 

وقد �تخذ �لكنعانيون من معبد »�إ�شمون« يف 

ج������و�ر مدينة �شيد� معب������د�ً لال�شت�شفاء عن 

له. طريق �ل�شالة و�لت�رصع لالإ

ولهم »علي������ون« )عليان – �لعل������ى( كاإله 

ر�س، ورد ك�شفة للبعل  مالك �ل�شم������و�ت و�لأ

غريق با�شم  يف مالحم �أوغاريت، وترجمه �لإ

»زو�������س«، ول������ه ت�شميات �أخ������رى كثرية، وهو 

أ�شاطري �لكنعانيون، زوجته  له �لعل������ي يف � »�لإ

ب������ريوت، وكانا ي�شكنان يف جيل، وقد �أجنبت 

ر�س(، وقتل  له �أطختون )�ل�شماء( و�أدمة )�لأ

)33(
يف �رص�عه مع �حليو�نات �لربية«.

له������ة »بر�شفون«،  وجن������د للكنعاني������ني �لآ

وه������ي ذ�ت �لذر�ع �لبي�ش������اء، عند �لرومان 

هي »برو�رصيني« �بنت������ه زو�س من »دمييرت�« 

�إلهة �لع������امل �ل�شفلي، تو�شف عند �لكنعانيني 

غريق  باأنه������ا ماتت وهي عذر�ء، و�عتربها �لإ

من عامل �ملوتى، وباأنها مت�شي ثلث �ل�شنة مع 

لهة،  »بلوتو« يف �لعامل �ل�شفلي و�لثلثني مع �لآ

)34(
وغاريتي. وهي متثل دور بعل �لأ

لهة عند  أق������دم �لآ أم������ا »حور�« فهي من � �

�لكنعانيني، و��شمها بالعربية يعني »�لبيا�س«، 

وه������ي ذ�ت عين������ي بقرة، له������ا ذر�عني بلون 

أبناء �أرغو�س  �لبيا�س، ذ�ت حذ�ء ذهبي، وكان �

يقيمون لها طقو�شاً ق������رب ينبوع »كناتو�س«، 

حيث يقال �إنه������ا تغت�شل كل �شنة فيه، فتعود 

لها عذريته������ا، ويف ذلك �إ�ش������ارة �إىل �لزو�ج 

لهي، �ملقد�س عند �لكنعانيني. �لإ

طفال عند  وحت�رص طقو�س �لت�شحية بالأ

�شافة �إىل �لت�شحية وتعذيب  �لكنعانيني بالإ

�ل������ذ�ت و�لتكفري عن �خلطايا، وهي طقو�س 

 كما �هتم 
)35(

أ�شطورية عقائدية، أبعاد � تتخذ �

نوث������ة، و»ع������ربو� عن �شلطة  �لكنعاني������ون بالأ

أ�شد، وحتمل زهرة  أة فوق ظهر � نوثة بامر� �لأ

أة  مومة بامر� بيدها ترو�شه به������ا، ور�شمو� �لأ

تعت�������رص ثديها، و�خل�شب ب�شنابل قمح تنبت 

فوق كتفي رجل، و�ملطر بطائر كبري له ر�أ�س 
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أ�شد للتعبري عن �لرعد، و�إله �ملياه �لعذبة له  �

، وقد قّد�شو� 
)36(

ر�أ�س خروف وب������دن �شمكة«

»�حلّي������ات« و�عتربوها رمز�ً للخلود و�لتجدد 

�ل�شن������وي، وهي تتخ������ذ �شكاًل د�ئري������اً تبتلع 

أ�شها ذنبها للدلل������ة على �لتجدد �لذ�تي،  بر�

وهي حت�رص يف ميثولوجي������ا �لطب و�ل�شفاء 

أ�شاطري �خللود يف �حل�شار�ت  يف كثري م������ن �

)37(
�لقدمية.

ويف اخلتام

�شاط������ري �لكنعانية، حاولنا  تلك بع�س �لأ

أ�شاطري  تقدمي خ�شائ�شه������ا وتفاعالتها مع �

خ������رى، خا�شة عند �ل�شعوب  �حل�شار�ت �لأ

أ�شاطري ومالحم  �ل�شامية، ومل تتوقف عن������د �

وق�ش�������س �أخ������رى، كما هو �ل�ش������اأن بالن�شبة 

 )38(
أث������ري �لطوط������م يف �ل�شع������وب �ل�شامية، لتا

وميكن للباحث �أن يقف على �لكثري منها يف 

أ�شاطري  �ملو�شوع������ات و�لكتب �ملتخ�ش�شة يف �

أردنا لهذ�  و�آد�ب �حل�شار�ت �لقدمية، لقد �

�ملقال �أن يكون وقفة عند بع�س خ�شو�شيات 

ر�س و�لذ�كرة وفل�شطني، بخا�شة ملكانتها  �لأ

آثاره������ا �لعربي������ة و�أهميتها عند  �لديني������ة و�

�حل�شار�ت �لقدمية و�حلديثة، ولذلك تاأثري 

كبري على �لهوية ويف عبقرية �ملكان �لتي هي 

ن�شان، وعلى �مل�شتوى �لرمزي  من عبقرية �لإ
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ول������د موبا�سان يف في������كانFecamp �أو يف مكان قري������ب منها , يف ق�رص 

مريوميني������ل , من �أب �سعي������ف , و�أم مت�سلطة ذ�ت ح�سا�سية مرهفة , هيمنت 

بقوة على �بنها �لذي يدين لها بهذه �حل�سا�سية و�مليل للكتابة وهوى �لقر�ءة. 

وىل, وتو�سي به ل�سديقها  دبية �لأ كان������ت �أمه ت�سجعه وتهتم به منذ بد�ياته �لأ

, وكانت جتمع له حكايا لي�ستخدمها كمو��سيع لق�س�سه, 
)1(

غو�ست������اف فلوبري 

وت�سح������ح جتارب كتبه؛ ورث موبا�سان م������ن �أمه �أي�ساً ميلها للبوؤ�س وللتعا�سة, 

كاتب ومرتجم و�أ�شتاذ جامعي �شوري

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

ò

غي دو موبا�سان.. ت�سيكوف فرن�سا

)1893-1850(

❁
د. عبد الهادي �صاحلة
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وطابعه������ا الكئيب القل������ق، وع�صابها. كانت 

أة مري�صة تعي�ش متن�صكة،  ل������ور موبا�صان امرا

وحت������اول االنتح������ار بخنق نف�صه������ا ب�صعرها 

الطويل. وكان موبا�صان يحب احلياة، بيد اأن 

�صعوراً بال�صيخوخة وباالنحطاط وبال�صقوط 

املحت������م وبال�ص������اأم العمي������ق وبالتفتت الذي 

الميكن ال�صفاء منه كان يالزمه با�صتمرار.

وىل   اأم�ص������ى موبا�ص������ان فرتة �صباب������ه االأ

– كتلمي������ذ ه������ارب – عل������ى �صاط������ئ البحر 
النورماندي ذي ال�صاعرية الفظة التي تركت 

أيام حياته. عا�ش  آخ������ر ا اأثرها يف نف�صه اإىل ا

 وخالل 
)2(

أزم������ة 1870 – 1871 موبا�ص������ان ا

ع�رش �صنوات، كموظف عادي، يق�صم �صاعات 

فراغه ب������ن مباريات التجدي������ف للمراكب، 

وتدري������ب قا�ش عل������ى يد غو�صت������اف فلوبري، 

وعندما بلغ الثالثن، اكتملت ثقافته تقريباً، 

ويف الع������ام نف�صه ن�رش رواي������ة »بول دو�صويف 

Boule de suif« التي فر�صته كاتباً متميزاً 
أة  اأمام اجلميع. وتروي هذه الرواية ق�صة امرا

أنا�ش �رشفاء، لينقذوا حريتهم،  بغي يقنعه������ا ا

بت�صلي������م نف�صها اإىل رجل برو�ص������ي، ومن ثم 

أ�صلوب هذه  ينبذونها من جمتمعه������م. ميتاز ا

الق�ص������ة باأنه تقريري اليب������ايل بالواقع، ومع 

ذلك �صق موبا�ص������ان طريقه. وقد ترك موت 

أثراً موؤملاً قطع املعن  أ�صتاذه فلوبري املفاجئ ا ا

الذي ميده ويوجهه. 

أر�د موبا�ش������ان �أن ي�شب������ح ��شم������ه �لذي  �

أبيه ��ش������م كاتب �شهري، ينبذ �لفقر  ورثه عن �

مبال ينفق������ه وي�شيعه على مل������ذ�ت مرتفة، 

وبذلك ي�شتقط������ب ود وحب �لن�شاء جميعهن 

نه بنظره يق�شي  ولذلك عزف عن �لزو�ج لأ

بد�ع و�ن�شب عل������ى �لكتابة، فكتب  عل������ى �لإ

خ������الل �ثني ع�رص عام������اً جمموعة ق�ش�شية 

و�شت رو�ي������ات وثالثة جمل������د�ت من حكايا 

خبار. كل هذ� يف و�شط  �لرحالت ومئات �لأ

حياة مدنية تتخب������ط باحلو�دث. ورمبا كان 

�شب������ب هذ� �لن�شاط �ملحموم هاج�شه بنهايته 

آلية  �ملبكرة. ففي كانون �لثاين 1892 توقفت �

بد�ع، وبعد �حت�شار د�م  �حلياة �لقوية عن �لإ

�شتة ع�رص �شهر� يف م�شفى �لدكتور بالن�س يف 

أثر �شلل عام. �وتوي، مات غي دو موبا�شان �

�شت������اذ �لذي كر�س  يتمت������ع موبا�شان – �لأ

أدبية متميزة  نف�ش������ه لف������ن �لق�شة – ب������رثوة �

�إذ �عت������ربه �لنق������اد غري �لفرن�شي������ني �لقا�س 

�لفرن�ش������ي �لوحيد دون من������ازع، ويف �لوقت 

نف�ش������ه موؤ�ش�س مدر�ش������ة دولية- من جوزيف 

كونر�د، �إىل �إ�شحاق بابل، حيث ينت�شب كتاب 

عديدون ملنهجه – �لذي مل تقدره فرن�شا حق 

قدره، ونظرت �إلي������ه منذ عام 1970 ككاتب 

طبيع������ي موه������وب تربى يف ظ������ل غو�شتاف 

)3(
فلوبري و�ميل زول
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أف������كار �شطحية،  � مالحظ������ات دقيق������ة، 

أ�شلوب و��شح �شل�������س، �إن�شاء ح�شن �لتو�زن،  �

تل������ك هي �ملي������ز�ت �لت������ي ين�شبه������ا �لتقليد 

�جليل������ي �إىل نتاجه، لكن ه������ذه �لكتابة �لتي 

تتج������اور فيه������ا �لعفوية و�ل�شهول������ة يحركها 

�شع������ور ماأ�شاوي مل يعد »�������رص �لع�رص«، وهذ� 

نت������اج ي�شهد باأهميت������ه �لكمية على حتول  �لإ

تاريخي: حي������ث تبدو �شخ�شي������ات ق�ش�شه 

�شحية �مل�شري نف�ش������ه، وكاأنها قابلة للتبادل 

فيما بينها، وهذه عالمة نهاية �لتيار �لفردي 

للقرن �لتا�شع ع�رص.

دب �لفرن�شي   ومع موبا�شان تظهر يف �لأ

غنى م������و�د �حلكايا، لك������ن �ملو��شيع نف�شها 

تتكرر د�ئما:��شتحال������ة �لت�شال بني �لنا�س، 

�حلب �لتعي�س لكائنات مولعة باملثال و�أخرى 

حبي�ش������ة حو��شها، تف������كك �لعائلة، �حلرب، 

ن�شانية  �جلنون، �مل������وت، و�لنقد �لقا�ش������ي لإ

و�شاط  أنانية، قليل������ة �لذكاء ومنافق������ة، و�لأ �

هي نف�شها تقريباً: �لريف �لنورماندي �لذي 

يقطنه فالح������ون وريفيون نبالء، وباري�شيون 

حيث يتجاور �لنا�س دون �أن يعرفو� بع�شهم 

وهم موظف������ون �شغار و�شي������د�ت حمرتمات 

وبغاي������ا. ولتختلف �ل�شخ�شي������ات �إل ح�شب 

�نتمائها �إىل طبقة �جتماعية: �أغنياء، فقر�ء، 

أزو�ج  نب������الء، برجو�زيون، ن�ش������اء �شعيفات، �

خمدوع������ون، ع�ش������اق متطفل������ون.. وماآ�شيهم 

�لتافه������ة ل تكفي لتميزه������م ولتفردهم عن 

خري������ن ب�شف������ات خا�شة وهك������ذ� ترت�كم  �لآ

�حلكايا يف �شل�شلة ميكن مدها �إىل ما لنهاية: 

و�لدليل على ذل������ك فقد�ن �ملجموعات �لتي 

�شهر  حتت������وي كل و�حدة منها عل������ى �نتاج �لأ

 Le لت������ي �شبقتها. فف������ي »�ل�شديق �جلميل�

bel Ami« )1885( �لت������ي حتك������ي ق�ش������ة 
�شعود »رجل وغد« ي�شور لنا موبا�شان لوحة 

كبرية للمجتم������ع �لباري�شي. لك������ن يف »جبل 

أوري������ول Le Mont OrioL1887«، »بيري  �

وجان Pierre et Jean 1888«، »قوي مثل 

 ،»1895 Fort comme la mort مل������وت�

»قلبن������ا Notre coeur 1890« ي�شور لنا 

�لكات������ب قلوبا مدمرة يدر�شه������ا بدقة، تبدو 

وكاأنها تري������د �أن تناف�������س نف�شانية »4« بول 

.
»5«

بورجيه

حكايا الياأ�س:

عا�������س موبا�ش������ان مثل كل جيل������ه متاأثر�ً 

بتجربة �حلرب وخاب �أمله يف ع�رص ت�شتقر 

فيه �لق������وة �ملالية، لي�شتطي������ع �أن يفلت من 

�لت�شاوؤم ويبقى خمل�شاً ل�»جمالية �ملالحظة« 

أ�شتاذه غو�شتاف فلوبري، يقتنع موبا�شان  عند �

طروحة �لتي يكررها  مل فخ، ه������ذه �لأ �أن �لأ

بعن������اد يف حكاياته �ملرتكزة يف معظمها على 

ن�ش������ان بالتحرر،  �ملخط������ط نف�ش������ه. ياأمل �لإ

باخلروج من جمال مغلق، �أو من و�شع خانق 
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قل  ولكن لي�س با�شتمر�ر، على �لأ

يوم و�حد، ثم عندما يظن �أخري�ً 

أن������ه يتنف�س يع������ود �مللزم وي�شيق  �

خناقه عليه بوح�شية، و�إذ� مل ينته 

ن�شان نف�شه  مر باملوت يجد �لإ �لأ

مقي������د� بالتز�م خمن������وق بالديون 

وغارق باحلزن و�لكاآبة. 

هذ� �لقدر �ملوجود و�حلا�رص 

يف كل مكان من موؤلفات موبا�شان 

و�لذي ميح������و �إر�دة �لفرد يبقى 

غري حم������ّدد: لميك������ن فهمه مثل 

�شلط������ة �ملال، ولميك������ن �خرت�قه 

مثل قوة �لدو�ف������ع �لتي تت�رصف 

بط������رق لو�عي������ة، بي������د �أن هذ� 

أيه  ح�شب ر� �لقدر �لالعقالين – 

- يعقلن������ه كاتب ي�شعى �أن يك������ون و�قعياً. �إن 

ت�شاوؤم موبا�شان لينت������ج فقط من مالحظة 

ن�شان كل �شيطرة  �ملجتمع �ل������ذي فقد فيه �لإ

أث������ري على و�قع �قت�ش������ادي مل يعد قادر�  أو تا �

على �لتكي������ف معه، بل يجب عليه �أن يكتفي 

باإر�ش������اء �شهو�ت������ه �لوقتي������ة �أو بطمع دينء. 

كت������ب موبا�شان �إىل فلوبري يف حزير�ن 1878 

يقول: 

أف������كار و��شحة �أن  »مت������ر يف خاط������ري �

لج������دوى من �حلي������اة، و�أن �خللق يعاين من 

�������رص ل و�ع، و�أن �لفر�غ يلف �مل�شتقبل )مهما 

أ�شعر ب������ال مبالة جتاه  يك������ن(، ما يجعلني �

�شياء جميعا«. �لأ

غالب������ا ما جند يف كتابات موبا�شان عاملاً 

أو ململماً يف ق�ش�شه  مفككاً ومهدماً ومفتتاً �

�ل�شبع.. لقد �حتقر موبا�شان �جلن�س �لب�رصي 

ن�شاين م������ن بني كل �حليو�نات  فاحليو�ن �لإ

أب�شعها: هو �

»�ل�شخ�شي������ات �لتي يخلقها و�لتي تعاين 

من عجز �شبه تام لالت�شال فيما بينها تهذي 

وه������ي حمرومة من خط ناق������ل م�شري، تعي�س 

ع������رب متاهة عامل ع������دو�ين وعبث������ي وبد�ئي 



غي دو موبا�سان.. ت�سيكوف فرن�سا

73 العــــــدد 549  حزيـــــــران   2009

وجترت با�شتمر�ر بقايا �شاأم رومانتيكي ي�شبب 

)6(
لها غثياناً وجودياً حقيقيا« 

يف �لو�قع حياة هذه �ل�شخ�شيات متقلبة 

ومائعة مثل �لعامل �ل������ذي تعي�س فيه. تخاف 

من �خلوف، كما يقول �أحد �أبطال ق�ش�شه، 

طروح������ة �لكبرية لنتاج  زد على ذل������ك �أن �لأ

مل فخ( ت�شاندها  موبا�شان �لتي تقول: )�إن �لأ

�أطروح������ة فكري������ة – �ملنطق ف������خ – و�لتي 

يتطل������ب �لربهنة عليها حكايا ميكن ت�شبيهها 

�إىل در��شات ومقالت يف �لياأ�س �لعقالين.

 ير�ش������م موبا�ش������ان يف كتابات������ه �حل������ب 

و�نفعالت������ه وثور�ت������ه و�آلمه. �إن������ه يعرب عن 

جوه������ره �خلالد يف مالحظ������ة حديثة جد� 

تنب������ئ نوعا م������ا بالتحليل �لنف�ش������ي. كما �أن 

موبا�ش������ان يعط������ي يف كتاباته جم������الً و��شعاً 

للرغبة و�ل�شهو�ت �حل�شية. �لرغبة �حل�شية 

تبدو له كعام������ل حا�شم وجوهري يف �حلب. 

�إنه يدر�س- بوجه خا�س – ماأ�شاة �لزوجني، 

خالقي������ة و�جل�شدي������ة �لتي  و�خلالف������ات �لأ

أة ونزو�تها مع طي�س  يت�شارع فيها هوى �ملر�

وعب������ث وتفاه������ة �لرجل. ه������ذ� �لرجل لي�س 

جمي������اًل يف ق�ش�شه ورو�يات������ه وم�رصحياته، 

بل هو خليط م������ن �لغرور و�خلفة و�ل�شعف 

و�لفظاظة.

ل ي�ش������وه موبا�ش������ان �لو�قع، ب������ل يقدمه 

أمان������ة، ومتتاز ق�ش�شه  ويعر�ش������ه بكل دقة و�

ورو�ياته بدقة �ملالحظ������ة و�لب�شاطة �لقوية 

أن������ه يف كل ه������ذ� ل يوجد  �شل������وب، غري � لالأ

عنده فل�شفة عميقة؛ لقد �عتنق موبا�شان يف 

�لو�شط �ملحيط مذهب �لن�شياب للمظاهر. 

ن�شان ب�شعا مبا فيه �لكفاية، قليل  �إنه يرى �لإ

�لذكاء متوح�ش������ا يف ميوله و�شهو�ته، متطلباً 

أنانيت������ه، قوياً �أو خمتاًل ح�شب  ومت�شدد�ً يف �

أو بدهاء، يرك�س  طبعه ومز�جه وظرفه وبقوة �

أو �ل�شع������ادة: �لر�ش������ا �جل�شدي  ور�ء �لل������ذة �

و�ملنافع و�مللذ�ت �ملادية تبقى د�ئما �أهد�ف 

و�أغر��������س هذ� �جل������ري. يف ه������ذه �لنظرة 

ن�ش������ان ل�ش������يء منتظم لي�������س هناك ر�أي  لالإ

م�شبق: لقد نظ������ر موبا�شان �إىل نف�شه وحكم 

عليها يف عط�شها للرفاه، للملذ�ت، لالمتناع 

، ونظر 
)7(

�لفع������ال لكيانه �جل�شدي و�حل�شي 

ف������ر�د، �لفالحني  وحك������م على ع������دد من �لأ

و�لربجو�زي������ني �لذين مل يج������د عندهم �شيئاً 

�آخر. لقد ر�شم موبا�شان لنا مناذج �شوقية.

ن�شان  يتكلم موبا�ش������ان يف كتاباته عن �لإ

بكليت������ه، �إنه يتكلم عن �أج�ش������اد، لكنه يتكلم 

أيه حول  أنف�س و�أرو�ح. وليبدي ر� �أي�شاً عن �

�شبب �لظو�هر، ولكن يكفيه �أن يتفق كل �لنا�س 

عل������ى �أنظم������ة �لوقائع �مل�شار �إليه������ا باأ�شماء 

ر�د�ت.  ف������كار و�لرغب������ات و�مل������ود�ت و�لإ �لأ

�إن������ه يعطي للطب������ع مكانه ولك������ن لي�س لديه 

مطلقاً �أي ميل ورمبا �لقليل من �لقدرة على 



غي دو موبا�سان.. ت�سيكوف فرن�سا

العــــــدد 549  حزيـــــــران   742009

�لدر��شات �لنف�شية �لدقيقة، ولكن ل يذهب 

أبد�ً �إىل حد كتابة �لرو�ية �لنف�شية �ل�رصفة.  �

�إن طريقة موبا�شان هي يف �حلقيقة طريقة 

توفيقية، يعرب من خاللها عن �لقوى و�لدو�فع 

و�حلو�فز و�لقوى �خلا�شة للوعي عن طريق 

فعال. كل  مظاهر �حلي������اة باحل������ركات وبالأ

�شيء عنده و�قعي و�شل������ب. ل�شيء منطقي 

�رصف. 

وميك������ن �لقول باأن لغة موبا�شان هي لغة 

ن�شان »مهمل« يف عامل ل �شلة له  وجودية، �لإ

به، يعني يف ع������امل �لفر�غ و�لفو�شى و�لعدم. 

�إن������ه ل ي�ش������ور �حلي������اة بل ي�ش������ور �لرعب، 

�ل�شي������ق، �حلقارة، �ملوت �خلف������ي للحيو�ن، 

ن�ش������ان �لفا�شل يف حتقي������ق �شعادته. لقد  �لإ

أدب������ه �ل�شفقة �لو��شعة يف  ر�شم موبا�شان يف �

أيه - غري حمكم عبثي ودون  ع������امل – ح�شب ر�

ن�ش������ان. لقد كتب  فخاخ لالإ غاي������ة، مليء بالأ

�شطورة  أ�شطورة ع�رصه، تل������ك �لأ موبا�ش������ان �

�لتي ل تز�ل مليئة باملعاين �لكبرية. وميكننا 

�أخري�ً �لقول مع بر�ن�شي�س مار�شي باريباتر�: 

»موبا�ش������ان هو كاتب رومان�ش������ي متنكر بزي 

و�قعي. هذ� هو مفتاح �حلزن �ملذهل �لذي 

 
)8(

تن�شح بها موؤلفاته« 

باري�س:

لقد ر�شم موبا�شان برب�عة عظمة و�نحالل 

باري�س وجمتمعها �ملتف�شخ باأخالقه �ملنحطة. 

�شطورية للنجاح هي  باري�س تلك �لعا�شمة �لأ

�أي�شاً يف موؤلفات������ه عا�شمة �لرذيلة. �إن تاألق 

وروع������ة وعظمة �لعا�شم������ة �لباري�شية ي�رصح 

ويف�������رص �لت�شارب و�لخت������الف �لذي يوجد 

ب������ني باري�س و�ملناطق �لريفي������ة �لفرن�شية يف 

»نهاية �لع�رص«. باري�س �لتي و�شفها �شتند�ل 

)9(
�شود(  حمر و�لأ �شياء �لكبرية« )�لأ ب� »�لأ

باري�������س - كم������ا يقول موبا�ش������ان – هي 

فخاخ. بعد  متاهة غني������ة بالوعود و�أي�شا بالأ

عام 1885 يعر�س موبا�شان - �لقارئ �لكبري 

أ�شا�ش������ي �إغر�ء�ت  ل�ش������ارل بودل������ري - ب�شكل �

ه������ذه »�ملدينة �لنج�ش������ة«، �ملليئة باملخدر�ت 

و�لدعارة و�نتهاك �لأخالق وخمالفة �لقانون 

و�لنتهازي������ة و�لو�شولية. ي�شتغ������ل موبا�شان 

من خالل باري�س ق�شايا خمتلفة منها مثاًل: 

�لتعر�س لل�شبهات �لتي تنغم�س فيها �حلياة 

�لفرن�شي������ة. كما يركز عل������ى و�شيلتني �ثنتني 

لل�شعود �لجتماعي: �ملال و�لن�شاء، فباري�س 

– كم������ا ي�شورها موبا�ش������ان – جمال جذ�ب 
أة  ومغ������ر ولكنه خطر حيث ل تهدف فيه �ملر�

�ملتمدن������ة �إل �إىل �جتذ�ب و�إغ������ر�ء �لرجال 

ب�شحر خدعها وحيلها.

ن�شان  باري�س هي �ملدينة �لت������ي يفقد �لإ

فيها ذ�ته؛ كثري م������ن �لفنانني يتحولون فيها 

�إىل متملقني وينحرف������ون عن حبهم للجمال 

مل�شلح������ة هذ� �ملعب������ود �ل������ذي ميار�س قوى 
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ج������ذب كبرية يف معبده �لباري�شي: �ملال يقود 

كل �ش������يء، �إنه �ملح������رك �لرئي�شي يف كتابات 

مر عند بلز�ك. �إنه عامل  موبا�شان، كما هو �لأ

يعمل فيه �ملال ويقت������ل. لقد �رتاد موبا�شان 

أد�ن �لنفاق و�لرياء  �شالون������ات �لعا�شم������ة، و�

لية �لقا�شية  �لجتماع������ي، و�أظهر تف������كك �لآ

نا�������س �ملجتم������ع، وك�ش������ف ع������ن �لكوميديا  لأ

ن�شانية، وربط ب�شك خفي و�رصي �مل�شطنع  �لإ

باملثايل.

لق������د ر�ش������م موبا�شان بح�������س �ملالحظة 

�ملرهف و�لق������وي عنده لوح������ة للباري�شيني: 

�أ�شح������اب �ل������زو�رق و�أ�شح������اب �حلو�ني������ت 

و�ملوظفون �حلقريون، وخ�شو�شاً �ل�شحفيني 

�ملنحل������ني و�ملتمدن������ني �ملتنوري������ن فيهاج������م 

ويف�ش������ح حتالف �ل�شحافة و�ملال و�ل�شلطة. 

يف �حلقيق������ة �إن جن������اح ب������ول دو �شوي������ف 

»Boule de suif« يد�شن �لعمل �ل�شحفي 
ملوبا�شان كمدون �أخبار ذي �شهرة، �شارك يف 

 »Le Gaulois« ويف   »Gil Blas« جمل������ة 

 Le« يف  ث������م   »L'Echo de Paris« ويف 

Figaro«، عن������ده �إذ�ً خربة بعامل �ل�شحفيني 
خبار و�ملخربين �ل�شحفيني �لذين  ومدوين �لأ

ي�شفهم دون جماملة.

بالتاأكيد هذ� �لع������امل هو عامل مغلق متلوؤه 

�لو�شاو�س و�خلدع و�لغ�س. عامل تهريج ومز�ح 

مل  وتهك������م و�شخري������ة ت�شاعد عل������ى جتنب �لأ

ماكن  �لوج������ودي؛ عامل مغلق وحم������دد على �لأ

كرث �رتياد�ً يف باري�������س: �ل�شلطات �لعليا:  �لأ

وبر�، �لبور�شة(، �أماكن �لنزهات  )�له������ال، �لأ

و�ملتع حيث يلتقي »�ملجتمع �لر�قي« و»باقي 

�ل�شع������ب« )�ل�شانزيليزيه - �لطرقات �لكربى 

– �لغابة – حديقة مون�شو..(، وهكذ� ير�شم 
لنا �لكاتب، هذ� �مل�شاف������ر �لغام�س لوحات 

باري�شية كبرية تك�شف لنا �أخالق ذلك �لع�رص: 

�ملو�شة يف مباريات �ل�شيف ومباريات �لريف، 

ث������م يجب �أل نن�شى �أن هن������اك رمز�ً باري�شياً 

يج�ش������د يف �لوقت نف�ش������ه �لقوة و�لنحطاط 

زمنة  �لفرن�شيني: �أل وهو برج �إيفل: ر�عية �لأ

�حلديث������ة �لتي ته������دف �إىل تغطي������ة عيوب 

ونو� ق�������س وعاهات جمهوري������ة على طريق 

�لنحطاط وف�شائح مالية و�شيا�شية: باناما 

أزم������ة �لبولنجي������ة )مب������د�أ �جلر�ل  1887، و�

بولنجيي������ه �ل������ذي �أعل������ن معار�شت������ه للحكم 

�لقائم يف فرن�شا بني عام 1885 – 1889..( 

ن�شان،  أنها حاملة لو�ء حقوق �لإ وخ�شو�ش������ا �

ه������ذ� �لبلد �لذي دفع ثمناً غالياً جد�ً ب�شبب 

هزمية 1870.

لقد كان ب������رج �إيفل م�رصوع������اً �شيا�شياً، 

�أظه������ر للعامل، متام������اً يف �لوقت �لذي توجب 

فيه ذلك، �لق������وة و�حليوية و�لن�شاط و�لغنى 

�ل������ذي لين�شب لهذ� �لبلد �لر�ئع: فرن�شا. مل 

يك برج �إيف������ل معينا فقط لعلم �لفلك وعلم 
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�ملن������اخ وعلم �لفيزي������اء، ولك������ن كان تفاخر� 

يربز �قت�شاد بلد يع������اود ن�شاطه و�نطالقه. 

مال �لدنيئة  هذ� �لوح�س �ملرع������ب يج�شد �لآ

و�حلقرية �لال�أخالقية و�ل�شيا�شية للجمهورية 

�لثالثة. بالن�شبة ملوبا�شان، �شكل هذ� »�لهيكل 

�لكريه و�لعمالق« �شعل������ة �خلبل و�لكر�هية 

و�ل�شياع و�جلنون. 

 املراأة:

أة يف موؤلفات موبا�شان مكاناً  حتتل �مل������ر�

أياً  أي������اً كان و�شطها، � أيا كان �شنها، � متمي������ز�ً �

كان �أ�شله������ا، فه������ي تخ�شع ملر�قب������ة دقيقة، 

وه������ي تخل������و غالباً م������ن �لرق������ة، �إنها حقا 

غر�������س: �إما �أن حتطم و�إم������ا �أن ت�شبح لعبة 

خرين، �إنه������ا �أحياناً �شاذجة �أو  بني �أيدي �لآ

حرى خرقاء قلي������اًل �أو مقت�شدة جد�ً �أو  بالأ

أية  منبوذة با�شم �أخالق قابلة للنقا�س. على �

أة نف�شها يف كتابات موبا�شان،  حال جتد �ملر�

�شعيف������ة وعاجزة ع������ن �ملقاوم������ة بني يدي 

أو �ملجتمع �للذين ينزلنها �إىل حالة  �لرج������ل �

�ل�شحية؛ هذ� �لو�ش������ع ي�شور جيد� جدلية 

�ل�شيد و�لعبد �مل�شيطرة يف كتابات موبا�شان، 

وهذ� يتطابق مع �لفكرة �لتي يتبناها جمتمع 

أة عند موبا�شان هي  أة، و�مل������ر� معني عن �ملر�

ر�دة  طو�ر، �شعيف �لإ أي�شاً كائ������ن متقلب �لأ �

مثل طفل، قادرة على قتل نف�شها لكي حت�شل 

على مبتغاها. يف �لو�قع، يجر موبا�شان خلفه 

�شهرة رج������ل يجري ور�ء �لن�ش������اء ويبغ�شهن 

أة« ليحب  »�لرجل �ل������ذي عرف ثالثمئة �مر�

كث������ري�ً �لن�شاء �للو�تي جمعه������ن حوله.. ومع 

أة  أة وحيدة م������ن كرهه، �مر� ذلك تفل������ت �مر�

أنه يجب �أن  وحيدة بني كل �لن�شاء: �أمه، بيد �

أة �حلقيقية  منيز – كما عن������د بودلري – �ملر�

أة �مل�شطنع������ة »�ل�شحرية  – �لطبيعي������ة و�ملر�
وىل ترتبط بالكاآبة   �لأ

)10( 
و�خلارقة للع������ادة«

خرى بعامل �ملثال. و�لأ

 املراأة من ال�صحية اإىل العاهرة:

أة عند  ربط �لنق������د د�ئماً مو�شوع �مل������ر�

موبا�شان بت�شاوؤمه �ل�شوبنهوري، و�إىل �لو�شط 

أة عنده  �لجتماعي و�لثقايف لع�������رصه، فاملر�

أ �شلبي لميكن �أن  هي وع������اء �رصف، ومب������د�

يحرك������ه �إل �لرج������ل.. و�شحي������ح �أن �لكاتب 

أة، على  لينثني ع������ن �حلديث عن نق�س �ملر�

�لنقي�س من �لرجال، هذه �لكائنات �ملفكرة 

أة »هي كائن قو�م������ه �حل�س و�لهوى«  – �مل������ر�
و�أي�شا لي�س مده�ش������ا �أن ت�شبح »ما �شنعها 

�أن  يوؤك������دون  �لفال�شف������ة  كل   
)11(

�لرج������ل« 

 )12(
�مللكة �مل�شيط������رة لرفيقاتنا ه������ي �لتمثل

أة رجل ب������ارز ر�قية يف كل  فغالب������اً تبدو �مر�

�حلالت، وتت�شب������ع به بطريقة عجيبة تتبنى 

أة لي�س لها مقام  آر�ءه؛ �ملر� �أفكاره ونظرياته و�

ولطبقة �أو طائف������ة: تعرف كيف ت�شبح، ما 

يج������ب �أن تكون ح�ش������ب �لو�شط �لذي توجد 



غي دو موبا�سان.. ت�سيكوف فرن�سا

77 العــــــدد 549  حزيـــــــران   2009

هذه �لكلمات تو�شحها مد�م كر�غوري 
 )13(

فيه

يف »�لدليل«: 

أننا منلك نفو�س قردة، نحن �لن�شاء  »�أظن �

خريات، لقد �أكد يل ف�شاًل عن ذلك )لقد  �لأ

طباء( �أن م������خ �لقرد ي�شابه  ق������ال يل �أحد �لأ

كثري�ً خمنا، يجب �أن نقلد �شخ�شا ما«

من جهة �أخرى، هناك �لتبعية �جل�شدية 

و�ملعنوي������ة و�ملالي������ة للزوج������ة �لت������ي تف�رص ب� 

»�لف�شائل �ملقد�شة �ملوؤنثة: �لتفاين و�لطيبة 

و�ل�شفق������ة« باخت�شار ب�»مهم������ة �إنكار �لذ�ت 

 �إنكار 
)14(

�لتي تب������دو وكاأنها خلقت من �أجلها

�ل������ذ�ت.. ول و�حدة من بط������الت موبا�شان 

ذهبت بعي������د�ً يف �إفناء �ل������ذ�ت مثلما فعلت 

بطل������ة »حياة«: لق������د تربت عل������ى �خل�شوع 

لل�شلط������ة �لذكورية، عانت من������ذ �لبد�ية من 

عنف وخيانات زوجها �لذي م�س مري�ثها قبل 

�أن تخ�ش������ع لطغيان ولد يتم������م �إفال�شها. �إن 

كتابات موبا�شان يكرث فيها �لن�شاء �لبائ�شات 

أ�شلحتهن �لوحيدة هي  يف زو�جهن.. غري �أن �

أة عندما لتظهر وكاأنها  �ملكر و�لفتنة. �إن �ملر�

دونية ب�شكل ج������ذري تقع يف عيوب مالزمة 

لطبيعته������ا )�ملكر و�لتظ������ارف( �لتي تقودها 

ب�شكل متناق�������س �إىل ق�شاوة وبرودة عاطفية 

أنهن  نثوية، وتدل على � خمالفة لطبيعته������ا �لأ

كله������ن ماكر�ت، فالن�شاء عل������ى �لنقي�س من 

ذلك ه������ن يف ق�شة »م�ش������اء«، »بنات قلبهن 

أو �شيوخاً  و�ش������خ«، »�إنهن لكل �لرجال، �شباباً �

ن هذه هي  �شب������اب حمتق������رة وخمتلف������ة، لأ لأ

مهنتهن، ميلهن، ووظيفتهن. �إنهن �لعاهر�ت 

�خلالد�ت، �لالو�عي������ات و�لهادئات �للو�تي 

وهذ� 
 )15(

ي�شلم������ن ج�شده������ن دون ق������رف..«

يقودن������ا �إىل هذ� �لرمز �لجتماعي �لذي هو 

�لعاه������رة عند موبا�شان، و�لتي هي �ل�شحية 

أة ذ�ت �لقلب �لكبري« قادرة �أن ت�شنع  و»�مل������ر�

آن�شة فيفي«  من نف�شها جالد �لعدو »ر��شل يف �

و»�يرما يف �ل�رصي������ر 29« �إن خط �شري حياة 

هذه »�لبنات« يب������دو مطبوعاً بخامت �لقدر: 

أة«.  »كم هو تافه و�شخ�شي، �مر�

املراأة املثالية:

يق������ول جري�ر دو نريفال يف »بنات �لنار«: 

أة �حلقيقية عن قرب فاإنها  »عندما نرى �ملر�

تث������ري �شذ�جتن������ا، كان ينبغ������ي �أن تبدو ملكة 

آله������ة وخ�شو�شا كان يج������ب �أن لنقرتب  أو � �

)16(
منها«

عل������ى هذه �ل�شطور م������ن ق�شة »�شيلفي« 

يج������اوب �لتقرير �ملحرر م������ن �لوهم لكاتب 

رو�ية »حال������ة طالق«: »ه������ي �مر�أتي، طاملا 

�أين رغب������ت بها ب�شكل مث������ايل كانت بالن�شبة 

يل �حللم �لذي ل ميكن �أن يكون على طريق 

�لتحقق. �بت������د�ء من �للحظ������ة نف�شها �لتي 

�أم�شكته������ا بني ذر�عي، مل تع������د �شوى �لكائن 

�لذي كانت قد ��شتعملته �لطبيعة لكي تخدع 

)17(
�آمايل« 
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أة مثالية �إل ذ� حتررت من  لت�شب������ح �ملر�

وىل من ذلك �لرباط  كل �رتباط وبالدرجة �لأ

�لذي يربطها بيولوجي������ا وحتميا بطبيعتها: 

أر�د  وبالثورة عل������ى »وظيفتها كمنجبة« �لتي �

�أن يخ�شعها لها زوج غيور، حتولت غابرييل 

دو ما �شكار �إىل جمال عدمي �جلدوى »جمال 

قد�شي )�شويف(«.

موبا�صان وامل�رصح:

مل يلمع جن������م موبا�ش������ان يف �مل�رصح، فما 

�لذي كان ينق�شه لكي ينجح يف �مل�رصح؟ كان 

ينق�شه �شيء قلي������ل وكثري يف �لوقت ذ�ته. مل 

يكن موبا�شان ي�شعر باأن لديه �ملوهبة �لكافية 

للكتابة �مل�رصحية، وباأن �أفكاره يف هذ� �لفن 

ميكن �أن تطب������ق؛ فهذ� �لفن �لدر�مي مل يكن 

ي�شليه �إل قلياًل، ويعرتف بنف�شه باأنه مل يدخل 

نه  ثالثني م������رة يف حياته �إىل �شالة عر�س لأ

طاملا بقي غريباً عن تقاليد �مل�رصح ومت�شككا 

أم������ام �أ�رص�ر هذ� �لف������ن �ل�شخمة. لقد كان  �

دبي  موبا�ش������ان يظهر جتاه ه������ذ� �جلن�س �لأ

 La بغ�شا مده�ش������اً. ففي ق�ش������ة »�ل�شارب

Moustache « يعه������د موبا�ش������ان للر�وية 
بالهجوم �ملنهجي ل�شكل طبقه �لكاتب:

»كم هن حمقاو�ت، يا عزيزتي، م�رصحيات 

�ل�شالون لهذ� �ملو�شم. كل �شيء فيهن متكلف 

ومت�شنع وفظ وثقي������ل. مز�جهن يكاد ي�شبه 

كر�ت �ملد�فع �لتي حتطم كل �شيء، ليوجد 

أو  أو �بتهاج � أو �إلتماع ذهني � فيه������ن �أي �إبد�ع �

لباقة«.

يف �لو�ق������ع مل يك������ن �مل�������رصح ه������ذ� �لذي 

�شباع رغبات  يعط������ي وهم �حلقيقة كافي������ا لإ

أنه يولد  ه������ذ� �لكاتب �لرو�ئي �ل������ذي يزعم �

حد�ث بطريقة تب������دو مناق�شة للنو�مي�س  �لأ

�لطبيعي������ة. مل يك������ن موبا�ش������ان يجد يف هذ� 

دبي �ل������ذي �أ�شبح مبتذل �لقدرة  �جلن�س �لأ

على فر�س بع�س �لتغيري�ت و�لتحولت �لتي 

كان يتمناه������ا: وهي دقة وو�ش������وح �لتحليل 

ب�ش������كل خا�������س، و�لت������ي ح������اول �أن ي�شعها 

مو�ش������ع �لتطبيق يف م�رصحيته »تاريخ �لزمن 

 »L'Histoire du vieux temps لقدمي�

 ،»Une repetition وم�رصحي������ة »�إع������ادة

حكام �لوقائي������ة مل يكن ي�شكل  ورغ������م هذه �لأ

�مل�������رصح ملوبا�شان جانباً م�شلي������ا، لقد �أدرك 

دبي  موبا�ش������ان �أن مار�شة ه������ذ� �جلن�س �لأ

يفر�������س عل������ى �مل������رء بع�س �ل�������رصوط �لتي 

أنه  �شي�شتفي������د منها يف كتابات������ه. لقد �أدرك �

يتوجب علي������ه قبل كل �شيء �أن تكون تعابريه 

و��شحة ومكثفة. لقد �أظهرت له �لكوميديا 

 »La saynete »�ل�شيني������ت  �شباني������ة  �لإ

�شعوبات وفو�ئد هذ� �جلن�س �لق�شري. ولقد 

وجد يف �مل�رصح �لفر�شة للتدرب على �خرت�ع 

وحت�شري �ملو�قف؛ وقاده هذ� و�شاعده على 

كتابة م�رصحيات يف ف�شل و�حد، وعلى كتابة 

ق�ش�س ق�شرية؛ وكان موبا�شان يقول:
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أ�شتطيع �أن �أقدم  أي������ن � أع������رف كثري�ً � »ل �

أدبياً حتديد�ً، كتب و�شمم  م�شهد�ً �شغ������ري�ً، �

و�ُشّور خ�شي�شاً لل�شالونات )..( على منط 

�ملله������اة �ل�شغرية مع حبكة خفيفة ودون هذه 

�ملوؤثر�ت �لالزم������ة على �مل�رصح و�لتي ت�شدم 

وجترح �إح�شا�س �لنا�س.«

»م������وزوت  م�رصحي������ة  موبا�ش������ان  كت������ب 

 La Musotte« و»خيان������ة كونتي�ش������ة رون 
 trahison de la comtesse de
 La paix �لعائل������ي  و»�لوئ������ام   »Rhune
du menage« و»تاري������خ �لزم������ن �لق������دمي 
l'histoire du vieux temps« �للت������ني 
مثلت������ا عل������ى م�������رصح �لكوميدي������ا �لفرن�شية 

�لكوميديا �لفرن�شية يف 1891 و1893 ولقتا 

جناح������اً جي������د�ً. وهناك م�رصحيت������ان مل تريا 

 La لنور وبقيتا على �شكل م�شاريع: »�لطلب�

.»Yvette و»�إيفت »demande
لقد كان������ت م�شاريع موبا�ش������ان �لدر�مية 

ور�ش������ة و��شعة يف �ش������ريورة د�ئم������ة مل يخرج 

أدبية. فهو  أية حتفة � منه������ا يف نهاية �ملطاف �

مل يكن مرتاح������اً لل�شيغ �لو�قعية لع�رصه، ول 

خر�ج �لتي يفر�شه������ا �مل�رصح على  لقي������ود �لإ

يطالي������ة. بالتاأكي������د رمبا كان  �لطريق������ة �لإ

موبا�شان يف�شل م�رصحا �أكرث حترر�ً و�بتكار�ً 

و�إبد�عاً مثل م�رصح �شك�شبري �لذي ورث حبه 

نكليزية  أت������ه يف �شبابها بالإ ع������ن �أمه �لتي قر�

أته لبنه������ا بالفرن�شية، وكان موبا�شان  ثم قر�

يكرث م������ن �ل�شت�شهاد به ل�شدة �إعجابه بفنه. 

�إن ��شم موبا�ش������ان مل يلمع يف عامل �مل�رصح �إل 

مع م�رصحيته »موزوت Musotte« �لتي كان 

يقول فيها:

أنذ� كاتب در�م������ي �شعبي ناجح وذو  »ها�

نني ل �أظن  حظوة و�أنده�س كثري�ً من هذ�، لأ

أنن������ي �كت�شفت هذ� �ل�������رص �لدر�مي �ل�شهري  �

�لذي لي�س يف و�شع �لرو�ئيني �خرت�قه«.

وميكنن������ا �لقول ب������اأن ق�ش�������س وحكايا 

ورو�يات موبا�شان ت�شبح م�رصحيات حقيقية، 

 Les tribunaux وق�شة »�ملحاكم �لريفية

rustiques« هي خري مثال على ذلك. هذه 
�لرو�يات حتتوي على م�شاهد حو�رية طويلة 

ميك������ن نقلها ب�شهول������ة �إىل خ�شبة �مل�رصح. �إن 

فك������رة موبا�ش������ان �لكبرية ه������ي �أن يرينا باأن 

�شخ�شيات������ه تتب������ادل كلم������ات وت�شت�شلم �إىل 

منطي������ة حركية حم������ددة يف ديك������ور منمنم. 

وكما ح������دث لديدرو، فاإن �أف�شل م�رصحيات 

موبا�ش������ان ه������ي ق�ش�شه ورو�يات������ه، فعندما 

حد�ث �إىل �أق�شى حد فاإن  يدفع �لكاتب بالأ

نتاجه �مل�رصحي يغدو قوياً ومتيناً. لقد �قتب�س 

موبا�شان بع�س م�رصحياته من ق�شة �شبقتها: 

فم�رصحية »Musotte موزوت« �قتب�شت من 

ق�شة »�لطفل L'enfant« و»�لوئام �لعائلي 

La paix du menage« م������ن ق�شة »على 
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حاف������ة �ل�رصي������ر Au bord du lit« �لتي 

ظهرت يف قالب م�رصحي.

ويف عام 1879 كتب موبا�شان م�رصحيته 

»تك������ر�ر Une repetition« �لت������ي مثلت 

أربع مر�ت على خ�شب������ة م�رصح �لنورماندي  �

يف مدين������ة رو�ن؛ و�لتي تظهر ب������اأن �خليال 

لميكن �أن يك������ون �شيئاً �أخر �ش������وى �لو�قع، 

و�إدخ������ال �مل�رصح يف �مل�������رصح ميكن �أن يحول 

�إىل و�قع ما مل ميكن �أن يكون �شيئاً �أخر �شوى 

وهم، فالظاهر و�لباطن يتماهيان حتت لبا�س 

�لتنكر ذ�ته.

�إن علم �جلمال �لرو�ئي �شاعد موبا�شان 

عل������ى �إيجاد �مل�رصح؛ كم������ا �أن �لنتاج �لرو�ئي 

أبعد من ذلك باأن جعل �لوهم �أحد  أي�شا � ذهب �

�شا�شية. لقد كان �مل�رصح  عنا�رص �إبد�ع������ه �لأ

بالن�شبة ملوبا�شان وب�ش������كل متناق�س طريقة 

ل�شبط �لفن �لرو�ئي ب�شكل �أف�شل. فامل�رصح 

ن�شان �لتي  ي�ش������كل له و�شيلة تفجري كو�من �لإ

يريد �إخفاءها على نف�شه؛ �إنه ي�شكل �لو�شيلة 

�ملف�شل������ة و�ملتميزة لبحث �شبور حول ثنائية 

أو ثنائية �لظاهر و�لباطن.  �ملظهر و�جلوهر �

وميكننا �لقول باأن موؤلفات موبا�شان ر�ودت 

ن �خلد�ع �مل�رصحي ي�شكل  كتاب �ل�شيناريو لأ

أ�شا�ش������اً لها. ويف ع������ام 1879 يعرب موبا�شان  �

عن رف�شه للم�رصح ب�ش������كل حازم ومقت�شب 

قائاًل:

ن«. »بئ�س �مل�رصح: لن �أكتب بعد �لآ

هي اأزمة كومونة باري�ص حيث �صكلت القوى الثائرة حكومة الثورة يف 18 اآذار حتى 27 اأيار 1871، بعد رفع احل�صار   -1

عن املدينة من قبل الربو�صيني، ووقوعها حتت ح�صار اجلي�ص النظامي حلكومة تييه، التي اأقيمت موؤقتا يف فر�صاي.

غو�ص��تاف فلوب��ري )Gustave Flaubert( كات��ب فرن�ص��ي ول��د يف روان )1821– 1880( كتب مدام   -2

العاطفي��ة  الرتبي��ة   ،)1862  Salammbo( �ص��المبو   ،)Madame Bovary1857( بوف��اري 

 La tentation( انط��وان  القدي���ص  غواي��ة   )1861  L'Education sentimentale(

 Bouvard et( وبكو�ص��ه  بوف��ار   ،)1877( ق�ص���ص  ث��الث   ،)1874  de saint Antoine
Pecuchet1881(. ن�ص��اأ فلوبري رومان�ص��يا ثم انقلب على الرومان�ص��ية و�ص��خر منها، ون�ص��ر مبادئ تخالف 

دب بهدف اإ�صالحي يف االجتماع  مبادئها واألف روايات على غري ن�صقها اأي اأنه دفع الذاتية الطاغية، واأنكر ربط االأ

وال�صيا�صة.

اميل زوال )Emile Zola 1840 – 1902(: كاتب فرن�صي ولد يف باري�ص؛ يعترب رائد ورئي�ص املدر�صة الواقعية   -3

الهوام�ش
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الطبيعية )Le realisme naturaliste( التي تهتم بق�صايا املجتمع وم�صكالته، وتركز اهتمامها ب�صكل 

خا�ص على جوانب الف�ص��اد وال�ص��ر واجلرمية، فهي تنتقده باإظهار تناق�ص��اته وعيوبه وعر�صها على النا�ص. ومتيل هذه 

دبي، وتتخذ  الواقعية اإىل الت�ص��اوؤم، وتعترب ال�ص��ر عن�صرا اأ�ص��يال يف احلياة لذلك تبحث عنه وجتعله حمور العمل االأ

دبي. حداث وال�صخ�صيات وترتبها وفق مقت�صيا ت العمل االأ مادتها من واقع احلياة االجتماعية، وتختار االأ

4-  وعندم��ا تبناه��ا زوال خرج يف تطرفه اإىل مذهب يكاد يكون خا�ص��ا به، خمتلفا عنها. فاإذا كان��ت الواقعية قد متيزت 

باملالحظ��ة وا�ص��رتطتها، واأمل كتابها بالطرائق وبالنظريات العلمية، فاإن زوال ذه��ب بها بعيداً، فجعلها جتربة علمية. فا 

ن�ص��ان- يف ت�ص��ور هذه الواقعية – حيوان ت�ص��ريه غرائزه وحاجاته الع�صوية، لذلك فاإن �ص��لوكه وفكره وم�صاعره  الإ

هي نتائج حتمية لبنيته الع�ص��وية وملا تقوله قوانني الوراثة. واأما حياته ال�ص��عورية والعقلية فظاهرة طفيلية تت�صلق على 

ن�صان ميكن حتليله ورده اإىل حالته اجل�صمية واإفرازات غدده. على غرار بلزاك اأو  حقيقته الع�ص��وية. وكل �ص��يء يف االإ

برو�صت، بنى زوال اإمرباطورية روائية. فحكاية )-Les Rougon Macquart- 1871-1893( تتكون 

لوحدها من ع�صرين رواية. 

نف�صانية: نزعة لتغليب وجهة النظر النف�صية على وجهة نظر علم اآخر، يف جمال م�صرتك.  -5

ب��ول بورجيه Paul Bourget: كاتب فرن�ص��ي ول��د يف اآميان )1852 – 1935(. كت��ب مقاالت وروايات   -6

نف�صية )Le 1889 ،Disciple التلميذ(

اآ – م - �صمديت – موبا�صان بنف�صه – من�صورات دو �صويه – 1962 – �ص 156.  -7

داب – الطبعة اخلام�صة – 1981 – �ص: 212-205. 8-  كولن ول�صون – »املعقول والالمعقول«– دار االأ

داب الفرن�صية من 1850 اإىل  بران�صي�ص مار�صي باريباترا: »الرومان�صية املعا�صرة« – مقالة حول القلق والهروب يف االآ  -9

1950 – �ص 33.

10- �ص��تندال: كاتب فرن�ص��ي ولد يف غرونوبل يف )1783– 1842( ا�ص��مه احلقيقي هرني بيل. يعترب �صتندال اأ�صتاذ 

مرباطورية حيث اكت�صف ايطاليا التي تركت اأثراً عميقاً على ح�صا�صيته.  الواقعية الذاتية.�صارك يف حروب الثورة واالإ

 Racine ومقالة حول الرومان�صية )را�صني و�صك�صبري »De l'amour ن�صر يف عام 1822 كتابا »عن احلب

 Le �ص��ود  واالأ حمر  و»االأ  »1827 Armance »واآرمان�ص   .)1825 –  1823 –  et Shakspeare
 ،»Les Memoires d'un touriste �ص��ائح  و»ذكريات   ،»1830- Rouge et le Noir
 .»Chroniques italiennes خبار اإيطالية

و»La Chartreuse de Parme – 1839« و»اأ

 Lucien leuwen – وم��ن كتابات��ه التي ن�ص��رت بعد وفاته والتي كر�ص��ت اأخرياً جمده »لو�ص��يان لوف��ني

و»حي��اة ه��رني   »Lamiel،roman inacheve  1889( – و»المي��ل   »)1834 )inacheve
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ذاتية. �صرية  وهي   »La vie d'Henri Brulard )1890( – بريالر

11- »مدح املكياج«– املوؤلفات الكاملة – املجلد الثاين – �ص716 – من�صورات غاليمار 1974.

12- »امراأة« – وقائع، جمموعة »10 / 18 – �صل�صلة نهايات ع�صر«، 1980 – 3 جملدات – املجلد الثاين - �ص 112 

.114 –
13- التمثل – تكيف �صلوك الفرد وفقا حلياة اجلماعة عن طريق اقتبا�ص املواقف والعادات ال�صائعة.

14- »امراأة«– نف�ص املرجع- ال�صفحات ذاتها.

15- »الهورال«– كتاب اجليب – �ص94.
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لفية الثالثة على اإن�سان هذا الع�������ر اأن يكون فاعال مبقدار  تفر�������ض الأ

ع������دد اللغات التي يعرفها، لتت�سع نظرته وتزداد خربته، وتت�ساعف معلوماته 

أو  أ�سا�سية يف اتخاذ القرار – ويتعم������ق ا�ستمتاعه مبا ي�سمعه ا – واملعلوم������ات ا
ن كل لغ������ة يتم تعلمها هي خربة جدي������دة. وتعلم اللغة  أو ي�ساه������ده، لأ يق������روؤه ا

العربي������ة كلغة ثانية لي�ض اإ�ساف������ة جديدة فح�سب، واإمنا هي حياة اأخرى اأكرث 

أنها لغة القراآن الكرمي التي نزلت بل�سان اأمة لتكون  ث������راء واأبهى جمالً.. كما ا

�أديب �شوري

�لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�شيب.

❁

ò

تعليم اللغة العربية 

فاق لغري الناطقني بها.. الواقع والآ

❁
د. فايز حداد
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»خ������ر اأمة اأخرجت للنا�������س« وهذا »رافائيل 

آرائه وم�صاعره اخلا�صة نحو  بيتي« يعرب عن ا

اللغة العربية كمتحدث جيد لت�صع لغات هي: 

ملانية  نكليزية والفرن�صي������ة والأ العربي������ة والإ

رامي������ة والعربي������ة والفار�صية  والهندي������ة والآ

أ�صهد من خربتي  والهنغارية، يقول: »اإنن������ي ا

أنه لي�س ثم������ة من بني اللغات التي  الذاتية، ا

اأعرفها – وهي ت�صع لغات – لغة تكاد تقرب 

أم  من العربي������ة، �صواء يف طاقته������ا البيانية ا

يف قدرتها عل������ى اأن تخرتق م�صتويات الفهم 

دراك، واأن تنفذ – وب�صكل مبا�رش – اإىل  والإ

ثر  حا�صي�������س، تارك������ة اأعمق الأ امل�صاع������ر والأ

فيها، ويف ه������ذا ال�صدد فلي�������س للعربية اأن 

تقارن اإل باملو�صيقى«.

وقد اأ�صبحت اللغ������ة العربية لغة ر�صمية 

يف عدد من املوؤ�ص�صات العاملية، ويف مقدمتها 

الأمم املتحدة، فقد جاء يف القرار رقم 219 

ع������ام 1973 اأن اجلمعية العامة اإذ تدرك ما 

للغ������ة العربية من دور مهم يف حفظ ح�صارة 

ن�ص������ان وثقافت������ه.. تق������رر اإدخ������ال اللغة  الإ

العربية �صمن اللغات الر�صمية ولغات العمل 

يف اجلمعي������ة العام������ة، وجلانه������ا الرئي�صية. 

أو و�صيلة للتعبر  أداة ا واللغ������ة لي�صت جم������رد ا

أو  أو التوا�ص������ل، اأو جمرد �ص������كل   ملو�صوع، ا ا

أو  أو لعاطفة، ا جمرد وع������اء خارجي لفك������رة ا

ن�صان بكينونته  اإ�ص������ارة اإىل فعل، اإنها وعي الإ

�لوجودي������ة وب�شريورت������ه �لتاريخية، وبهويته 

�لذ�تي������ة و�لجتماعي������ة و�لقومي������ة، وكليته 

بعاد  ن�شانية، �إنها �ل�شجل �لناطق لهذه �لأ �لإ

جميعه������ا، و�للغة �حلية هي �جلهاز �لع�شبي 

أو �ل�شبكة �لتلفونية �لتي يتخاطب  للمجتمع، �

أف������ر�ده، فاإذ� عجزت عن  بها، ويتفاهم بها �

تاأدية هذ� �لتخاطب و�لتفاهم فهي خر�شاء، 

وه������ي �رصورية للفرد يف �لنفتاح على �لعامل، 

وحتقي������ق طموحاته و�أهد�ف������ه، يف ظل ك�رص 

�حلو�جز �لدولية وزيادة �لقنو�ت �لف�شائية. 

نرتنت،  يحار �لباح������ث وهو يفتح �شبك������ة �لإ

فيجد فيه������ا حو�يل ثمامنئ������ة موقع، يت�شل 

أو بعيد وفيها كم هائل  بالعربية من قري������ب �

عن �للغة �لعربية كلغ������ة ثانية، و�لكرثة تولد 

�حل������رية، من هنا فاإن ه������ذ� �ملقال �شيقت�رص 

بعاد �لتالية:  على �لأ

 Principles :مبادئ تعليم اللغة -�

 of language Teaching
 ميكن �لقول �إن ه������ذه �ملبادئ �رصورية، 

وكافية لتحديد �ملدخل �لتعليمي لتعلم �للغة، 

وميكن �أن يتم تطويره������ا وتقدميها للمتعلم 

يف �شكل بر�مج تعليمية، وهذه �ملبادئ لي�شت 

نهائية، ولكنها تخ�شع للتغري و�لتبديل، تبعا 

ملا ت�شيف������ه �حلقائق �لعلمي������ة �إىل معارفنا، 

فادة منها طبق������ا لطبيعة كل لغة  وميك������ن �لإ

ولعل من هذه �ملبادئ ما يلي: 
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 Speech before :1- �لكالم قبل �لكتابة

Writing يتم تعليم �ل�شتماع �أول، ثم �لكالم 
ثم �لق������ر�ءة و�لكتابة، وهذه �لقاعدة هي �لتي 

ن �أف�شل  يقوم عليها �ملدخل �للغوي �ل�شمعي، لأ

طريقة للتعبري عن �للغة هي �لكالم، فالكالم 

يقاع و�ل�شغط  ميكن �أن يو�شح �لتنغي������م، و�لإ

عل������ى �ملقاطع بل و�ملعن������ى �مل�شاحب �لبعيد، 

بينم������ا ل ت�شتطيع �لكتابة بي������ان حال �لكالم 

من �لت�شال و�لنف�ش������ال، و�لرفع و�خلف�س 

أ �لكتفاء يف �ل�شيطرة  ول يق�شد بهذ� �ملب������د�

على �للغة عن طريق �لكالم و�ل�شتماع فقط، 

ولكنه ي�شري �إىل �أن ح������ل �لرموز �ملكتوبة دون 

معرف������ة قو�عد �للغ������ة يف �شورتها �ملتكلمة  -

هي طريقة ناق�شة، وغري دقيقة، وغري كافية. 

 �إذ� كان �لهدف 
أ وميك������ن تطبيق ه������ذ� �ملب������د�

هو �لق������ر�ءة فقط فعندما يك������ون �ملتعلم قد 

�شا�شية للغة  هيمن و�شيطر على �لقو�ع������د �لأ

�شفهي������اً- فاإنه ي�شتطي������ع �أن يو�شع قدرته على 

يجاز  �لقر�ءة، حتى ي�ش������ل �إىل م�شتوى من �لإ

�أعلى ما كان �شي�شبح عليه يف حالة �عتماده 

فقط على �حل������روف �ملكتوبة، وحل رموزها. 

أدلة تثبت  أنن������ا يف حاج������ة �إىل � وبالرغ������م من �

دعاء من عدم������ه �إل �أن هناك  �شح������ة هذ� �لإ

أ �لتعليمي وتوؤيده،  ميزة فنية تدعم هذ� �ملبد�

فالط������الب �لذين ي�شيطرون على �للغة �شفهيا 

ميكنهم �أن يقروؤو� باأنف�شهم وبال تردد وبقليل 

من �مل�شاع������دة، و�لطالب �لذين تعلمو� تف�شري 

�لكالم و�لرموز �خلطية �ملكتوبة ل ي�شتطيعون 

أو �لتحدث باأنف�شهم.  أ�شا�شاً �أن يتعلمو� �لكالم، � �

�ش������ارة �إىل �أن �رص�ئ������ط �لت�شجيل  وجت������در �لإ

ن بو�شاطة  �شطو�نات ميكن ��شتخد�مها �لآ و�لأ

�ملدر�س �ش������و�ء �أكان مدر�شاً متخ�ش�شاً �أم ل، 

ليقدم م������ن خاللها مناذج �شليم������ة، وت�شكيلة 

�شلية  من �ملتحدث������ني تكاد تقرتب من �للغة �لأ

�حلقيقية �ملتخ�ش�شة. 

 Basic �شا�شي������ة:  �لأ �جلم������ل   -2

semtmces: �أن يت������م �لرتكي������ز عل������ى حث 
�شا�شية  �ملتعل������م عل������ى �أن يحفظ �جلم������ل �لأ

مكان، فهذه  للمحادثة حفظاً قوي������اً بقدر �لإ

�ملمار�شة – كما د�ف������ع عنها �للغويون – لها 

تربي������ر نف�شي قوي، فالد�ر�ش������ون ي�شت�شيغون 

تكر�ر جم������ل �أكرث طولً ع������ن طريق �لتقليد 

م �أكرث ما ي�شتطيعون ذلك باللغة  بلغتهم �لأ

جنبية، حتى لو كان �ملطلوب هو �لف�شحى  �لأ

نها ل تبتعد كثري�ً عن �للهجة  يف �لعربي������ة، لأ

�لعامي������ة. �إن �لد�ر�ش������ني لديهم قدر �أقل من 

جنبية منها يف حالة  �لتذكر يف حالة �للغة �لأ

�شلية، ومن هنا فاإن �للغويني يوؤيدون  لغتهم �لأ

نها تقدم �لكلمات من  ��شتخد�م �ملحادثات، لأ

خالل بناء �جلملة، ومن خالل �ل�شياق. 

 Patterns As :3- �لنم������اذج كع������اد�ت

أو �لقالب  Habits: يت������م تر�شيخ �لنم������وذج �
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�للغوي، حتى ت�شبح عادة من خالل مار�شة 

هذ� �لقال������ب، وبالتايل تر�ش������خ �لقاعدة، �إن 

�لعل������م بالكلمات و�جلمل������ة �ملنفردة،  جمرد 

وقو�ع������د �لنحو ل يكون لغ������ة لدى �لد�ر�س. 

ومعنى هذ� �أن معرف������ة �للغة هي ��شتخد�م 

قو�لبها وقو�عد بنائه������ا با�شتخد�م مفرد�ت 

لغوي������ة منا�شبة و�رصعة عادي������ة طبيعية عند 

�لت�ش������ال. وتر�شي������خ جمل ماثل������ة جديدة 

أو �لقو�عد  وتنويعها لرت�شيخ ه������ذه �لقو�لب �

عل������ى هيئة ع������اد�ت، ه������و ما نطل������ق عليه   

أو �لنموذج«.  »مار�شة �لنمط �

 Sound :4- ��شتخد�م �لنظام �ل�شوتي

system for use: يت������م تعلي������م �لنظ������ام 

�ل�شوت������ي للغة ع������ن طري������ق ��شتخد�مه يف 

�شياقات لغوية، و��شتخ������د�م �ل�رصح و�لتقليد 

مثلة، وذكر �ملناق�س، و�ملمار�شة،  م�شاحباً بالأ

ولعل ما قد ي������وؤدي �إىل ��شتجابات مر�شية 

لتدعي������م ��شتخد�م �إر�ش������اد�ت لفظية، وكذ� 

��شتخد�م ثنائيات متناق�ش������ة للرتكيز ب�شدة 

عل������ى ما بينها من فروق مث������ل: تاب وطاب، 

و�ش������اح و�شاح، ولك������ن تبقى �ملمار�ش������ة �أمر�ً 

�رصوري������اً وحيوياً لزي������ادة �لرب�ع������ة �للغوية 

و�لطالقة فيها. 

�للغوي������ة:  �ملف������رد�ت  �شب������ط   -5

Vocabulary Control يت������م ��شتخد�م 
أثناء تعلم  دنى م������ن �ملف������رد�ت يف � �حل������د �لأ
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�لد�ر�ش������ني كيفي������ة �ل�شيطرة عل������ى �لنظام 

ن �ملفرد�ت  �ل�شوتي، و�لقو�ع������د �لنحوية، لأ

ن�شان، فم������ن �أف�شل  ل ت�ش������كل لغة عن������د �لإ

�أي  �خلط������و�ت �ل�شرت�تيجي������ة ل�شتخ������د�م 

�شا�شية،  لغ������ة �لتع������رف عل������ى قو�عده������ا �لأ

و�ل�شي������اق �ل�شوت������ي وما به م������ن مت�شابهات 

ومتناق�شات. 

�للغوي������ة:  �مل�ش������كالت  تدري�������س   -6

Teaching the Problem: و�مل�شكالت 
هي تلك �لوح������د�ت و�لقو�ع������د �لتي تظهر 

وىل و�لثانية،  فروقا تركيبي������ة بني �للغ������ة �لأ

�أو بني �للهجة و�لف�شح������ى �أو بني �ل�شحيح 

و�خلطاأ من �للغ������ة، وتتطلب هذه �مل�شكالت 

فهماً و�عياً ومار�شة �شاملة، بينما �لوحد�ت 

�ملتماثل������ة يف تركيبه������ا عن������د �للغت������ني ل�شنا 

يف حاج������ة �إىل تعليمها، فبمج������رد تقدميها 

وعر�شها يف مو�قف لها معنى يكون �ملوقف 

كافيا لتعلمها. 

أو  � �ل������كالم  وتف�ش������ري  �لكتاب������ة   -7

 Writing As :لكتاب������ة كتمثي������ل لل������كالم�

يت������م   Representation for speech
أنها ترجمة  تعلي������م �لق������ر�ءة و�لكتابة عل������ى �

�أو عر�س ت�شوي������ري للوحد�ت  ت�شويري������ة، 

و�لنم������اذج �للغوية �لت������ي تعلمها �لد�ر�س من 

قب������ل، وعندما يختلف �ل������كالم �ملنطوق عن 

�لعر�س �لكتابي فاإن ذل������ك يكون ر�جعاً �إىل 

أ – وهو  ق�شور نظ������ام �لكتابة، وه������ذ� �ملبد�

�ختالف �ملنطوق عن �ملكتوب – ينطوي على 

�أن تعل������م �لرموز �لت�شويري������ة و�لربط بينها 

وبني وحد�ت �للغة �لتي متثلها هما مهمتان 

أي�شاً �أن  أ � منف�شلت������ان، ويت�شمن هذ� �ملب������د�

تعليم �لقر�ءة و�لكتابة �أمر يختلف عن تعليم 

أو �لتحدث.  �لكالم �

 Graded متدرج������ة:  من������اذج   -8

Patterns: يت������م تعليم �لنم������وذج تدريجياً، 
وعلى خط������و�ت مرحلي������ة، �إن تعليم �أي لغة 

يتطلب نقل نظام جديد من �لعاد�ت �ملعقدة، 

أ  و�كت�شاب �لعاد�ت ببطء، ويعتمد هذ� �ملبد�

على هذه �مللحوظة جنبا �إىل جنب مع نظرة 

أنها تركيب مت�شق. وتعليم  �للغويني للغة على �

�لرتكيب �للغ������وي يتطلب �لب������دء باجلمل ل 

بالكلم������ات، و�لتوفيق ب������ني �ل�شعوبة �للغوية 

وق������در�ت �لد�ر�ش������ني، ومار�ش������ة �ملحادثة، 

بحيث تت�شمن �أدنى حد مكن من �لقو�عد، 

ومار�ش������ة �للغة من خالل �ملحاكاة و�حلفظ 

وقد �أو�شى »فر�ي�������س« بتكري�س )85 %( من 

وقت �حل�ش������ة يف �ملمار�شة و )15 %( لل�رصح 

و�لتعليق. 

�لف������وري:  �لتعزي������ز  أو  � �لتدعي������م   -9

 :Immediate Picinforcement
دع �لد�ر�ش������ني يعرف������ون يف �حل������ال م������ا �إذ� 

أثبت  كانت ��شتجاباتهم ناجح������ة �أم ل، فقد �
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»ثورنديك« �أن �ملفحو�شني مع�شوبي �لعينني، 

أربع  مل يتعلم������و� �أن ير�شمو� خطوطاً �أطو�لها �

بو�شات، حتى عندما ر�شمو� �آلف �خلطوط، 

�إذ� مل يكت�شفو� متى جنحو� يف ذلك. 

�ملمار�شة Practice: لبد من قيام   -10

�لطالب باملمار�شة يف معظ������م �لوقت �ملتاح 

أ له تربير �شيكولوجي  لتعل������م �للغة، هذ� �ملبد�

حيث �أن مقد�ر وقت �لتعلم هو �أمر يتنا�شب 

تنا�شباً مبا�������رص�ً مع مقد�ر �ملمار�شة. وجتدر 

�ش������ارة �إىل �أن »�لثنائي������ة �للغوي������ة �ملثالية  �لإ

Ideal bilimgualism نادرة، �إذ يندر �أن 
يتق������ن فرد ما لغتني �تقان������اً كاماًل يف جميع 

�مله������ار�ت و�ملجالت دون تفوقه يف لغة على 

خرى« وهذ� ما يف�رص عدم وجود »�لعّقاد«  �لأ

أو »�شك�شب������ري« يف  يف �لعربي������ة ويف غريه������ا، �

نكليزية، ويف غريها. �للغة �لإ

 وه������ذه �ملب������ادئ وغريها لب������د �أن تكون 

ن�ش������ب عني كل م������ن يعمل يف حق������ل تعليم 

�للغة لغري �لناطقني   بها، حتى تكون عملية 

�لتدري�������س قائمة على خ������رب�ت علمية ثبت 

جدو�ها من قبل. 

�- اأهلللداف تعليلللم اللغلللة العربيلللة 

لغري الناطقني بها:

أه������د�ف تعلي������م �للغة   ميك������ن ت�شنيف �

�لعربية لغري �لناطقني بها �إىل م�شلمني وغري 

أه������د�ف تعليمها فيمكن �أن  م�شلم������ني، فاأما �

تكون: 

أ( - �لدفع �لذ�تي ل������دى �لفرد لتعلمه  �(

تلك �للغ������ة، �أو موجه من قب������ل موؤ�ش�شة ما، 

لتحقيق هدف معني. 

)ب( - توقع حتقيق مكا�شب �قت�شادية، 

أو �شيا�شي������ة، �أو غريه������ا، وبعد  �أو معرفي������ة، �

دنى �ملطلوب من �لقتناع باأن  توفري �حلد �لأ

أو  �جلهد �ملبذول يف تعلم هذه �للغة يعادل، �

يزيد على �ملنفعة �لتي �شترتتب على تعلمها. 

�أما �أهد�ف تعلمها للم�شلم وغريه فهي: 

�لقدرة على قر�ءة �لقر�آن �لكرمي،   -1

�شالمي،  و�لط������الع على �أح������كام �لدي������ن �لإ

�شلية.  وتعاليمه يف لغته �لأ

�لط������الع عل������ى �لثقاف������ة �لعربية   -2

باعتبارها �إحدى �لركائز �لثقافية يف �لعامل. 

�لعربي������ة،  �للغ������ة  ��شرت�تيجي������ة   -3

باعتبارها �إحدى �للغات �لرئي�شية يف �لأمم 

�ملتحدة. 

�لقدرة على �لتعامل مع �لعرب يف   -4

�ل�شوؤون �ل�شيا�شية و�لقت�شادية. 

جانب �لذين يقيمون يف  تعام������ل �لأ  -5

�لبالد �لعربية مع فئات �ملجتمع �لعربي. 
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3- حمتلللوى تعليلللم اللغلللة العربية 

لغري الناطقني بها:

 يق�شد باملحت������وى كل ما يقدم للمتعلم، 

أو ما يقدمه  �ش������و�ء ما كان منها من �لكتاب، �

�ملعلم من عنده. وهذ� �ملحتوى – يف �لغالب 

– ن������در منه ما يحظى بالقب������ول و�لر�شا من 
أو �ملعلم������ني، وذلك يف �للغة  قب������ل �لد�ر�شني �

م، م������ع �لعلم ب������اأن �حتياج������ات �ملتعلمني  �لأ

وميوله������م ومطالبهم تكون معروفة، لكنه مع 

أنه لي�س هو �ملطلوب.  هذ� �أحيانا ينظر �إليه �

جنبي على  وحتديد �ملادة �للغوية للمتعلم �لأ

�ش������وء �حتياجاته، وعلى �ش������وء طبيعة �للغة 

أولويات �لبحث، و�ل�شبيل  نف�شها ميث������ل �أوىل �

�إليه معقد، و�شائك وجدير بالبحث، فهناك ما 

يحتاجه �مل�شلم �لباك�شتاين يف مر�حل �لتعليم 

�ملختلفة، وما يحتاجه �مل�شلم يف نيجرييا ويف 

أندوني�شيا و�إير�ن وغريها..  �ل�شوم������ال ويف �

ومن ناحية �أخرى هناك كتب �لرت�ث �لعربي 

�شالمي، وكتب �لعلم و�حل�شارة �حلديثة،  و�لإ

ومادة �خلط������اب و�لتعامل �ليوم������ي، ومادة 

ذ�ع������ة.. �إلخ.. م�رصوب يف كل  �ل�شحف و�لإ

بل������د عرب������ي و�إىل �أن يثب������ت بالدليل �لعلمي 

�لقاطع �أن ه������ذه جميعا تن�شوي حتت نظام 

لغوي و�ح������د. من هنا ف������اإن �ملعول عليه يف 

كرث �حتكاكا  هذ� كله هو �ملعل������م باعتباره �لأ

بالد�ر�ش������ني و�أل�شق �لنا�س بهم، و�أعرف مبا 

مر �لذي  مييلون �إليه، وم������ا يحتاجونه – �لأ

ن  يفر�������س �لدقة يف �ختيار هوؤلء �ملعلمني لأ

م�شوؤوليتهم تتعدى م�شوؤولية و��شع �لربنامج، 

د�رة نف�شها، ويف  وموؤل������ف �لكت������ب، ب������ل و�لإ

�ملقابل لبد �أن تتو�ف������ر جمموعة �ملحتويات 

�ملختلفة �لتي تتي������ح للمعلم فر�شة �لختيار 

منها، ومهم������ا تعددت �ملادة �لدر��شية لهوؤلء 

�لد�ر�ش������ني، فاإنها ل ميكن �أن تغطي مطالب 

�لد�ر�شني على �ختالف دولهم وثقافتهم. 

4- مراحل تدري�صها:

 ي�شته������دف عر�س بع�س مد�خل تدري�س 

�للغة، �إف�ش������اح �ملجال �أمام �ملعلم – حتى يف 

حال������ة تقدمي مناذج لغوية من عنده – و�أمام 

موؤل������ف �لكتب، �أو من يع������د �ملادة �لدر��شية، 

أك������رث من بدي������ل ميكن  لك������ي يك������ون عن������ده �

�ل�شتعان������ة به وقت �حلاج������ة، ولعل من هذه 

�ملد�خل ما يلي: 

أ( �ملدخل �لت�ش������ايل: وهو �لذي يوؤكد  �(

على تزويد �لد�ر�س باملهار�ت �للغوية �لالزمة 

له، كي يتعام������ل مع غريه يف مو�قف �حلياة، 

بطريقة طبيعية تلقائية. فاللغة يف نظر هذ� 

�لجتاه: عبارة عن و�شيلة �ت�شال ي�شتخدمها 

�أفر�د �ملجتمع للتو�شل �إىل �أهد�ف، وغايات. 

ويهدف �ملدخل �لت�شايل �إىل تعليم مهار�ت 

يف  �لت�ش������ال  �أي  �ل�شخ�ش������ي،  �لت�ش������ال 
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�ملو�قف �للغوية �ليومية كاملحادثة، و�لت�شوق، 

و�ل�شتماع �إىل �ملذي������اع، وما �شابهها، وتكون 

ولية للمعلم هنا توفري مدخالت  �لوظيفة �لأ

لغوي������ة �شهلة �لفهم، �أي لغ������ة حديث يفهمها 

أو تزيد قلياًل ع������ن م�شتو�ه �للغوي  �ملتعل������م، �

�لفعل������ي، ول يحتاج �ملتعل������م يف هذه �ملرحلة 

أنه  �ل�شامت������ة �أن يتكلم باأي �شيء متى ي�شعر �

جاهز وقادر على �ل������كالم، ويكون �ملعلم هو 

م�شدر �ملدخالت �للغوية، و�ملبدع لفعاليات 

و�مر،   �شفية متعة وم�شجع������ة ومتنوعة كالأ

لع������اب، و�لق�ش�س �لفكاهية وجمموعات  و�لأ

�لعمل �ل�شغرية. وتتعلق ��شرت�تيجية �لت�شال 

لي������ات �للغوية وغري  بال�شتعم������ال �لو�عي لالآ

�للغوية لتو�شيل فكرة معينة، حينما ل يتوفر 

خر يف �ل�شياق �لت�شايل  للمتعلم، ل�شبب �أو لآ

�ش������كال �للغوية �لدقيق������ة �ملطلوبة. ومتثل  �لأ

�لكفاي������ة �لت�شالية قدرة �لفرد على �إي�شال 

وتف�شري �لر�شائل �لت�شالية، و�إدر�ك معانيها 

لدى �ملتحدثني يف مو�قف معينة. 

 The silent :ب( �لطريق������ة �ل�شامتة(

way: وهي �لتي تطال������ب �ملدر�شني باتخاذ 
دور �مل�������رصف عل������ى عملية �لتعل������م، و�لتز�م 

�ل�شم������ت – م������ا �أمكن – كي تت������اح �لفر�شة 

للد�ر�شني، ل�شتعمال �للغة د�خل  �ل�شفوف، 

�شلوب من �أن �كت�شاب �للغة  وينطلق ه������ذ� �لأ

أت������ي �أولً ع������ن طريق �ملمار�ش������ة باحلديث  يا

�أول، خا�شة يف �ل�شفوف �لدنيا، ثم �لقر�ءة 

و�لكتابة يف �ل�شف������وف �لتالية، �إذ �أ�شبح يف 

ن قيام �ملعل������م بدور �مللقن  حكم �ملنته������ي �لآ

ن قدرة  و�ل�شتئثار بالكالم د�خل �لف�شل، ولأ

أق������ل، وكذلك متابعة  �لتلمي������ذ على �لرتكيز �

�ملعلم، ف�شاًل عن �أن من حق �ملتعلم �أن ميار�س 

�لتعل������م بنف�شه، ويجرب �ل�شو�ب    و�خلطاأ، 

فاإذ� حدث خط������اأ يف �للغة فالبد �أن يتدخل 

�شالح ه������ذ� �خلطاأ مع �ملو�ءمة بني  �ملعلم لإ

خطاء و�ملوقف �لتعليمي نف�شه وهذ�  كرثة �لأ

– بطبيع������ة �حلال – يخ�ش������ع لتقدير �ملعلم، 
و�ختي������ار كيفية  �ملعاجلة. وق������د �ألقى هذ� 

�لو�شع م�شوؤولي������ة �أكرب على معاهد، وكليات 

�إعد�د �ملعلم، و�أ�شبح������ت م�شوؤوليتها �إك�شابه 

مه������ارة �لتدري�������س، وقي������ادة �لف�شل، يف جو 

ي�شوده  �لدميقر�طي������ة، وتكافوؤ �لفر�س بني 

�ملتعلم������ني. وهذه �لطريقة ن������ادى بها كالبب 

كاجتنو )1972 – 1976( وعلى �ملدر�س فيها 

�إعط������اء �أقل ما ميكن من �ملادة، وو�شع عبء 

�لتعليم كله على �لطال������ب بدلً من �ملدر�س، 

وه������ذه �لطريقة مل حت������ظ بالقبول، بل لقيت 

�لكثري من �لنق������د مثلها يف ذلك مثل طريقة 

تعلم �للغ������ة �جلماعي. ويلخ�������س »ريت�شارد 

وروجرز )1986 -، �������س 99( �لنظرية �لتي 

بنيت عليها �لطريق������ة �ل�شامتة على �لنحو 

�لتايل: 
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1 – ي�شه������ل �لتعلم عندم������ا يقوم �ملتعلم 

بد�ع ملا يتعلمه بدلً  أو �لإ بعملية �لكت�شاف، �

أو تكر�ره.  من تذكر ما يتعلمه �

أ�شياء  2 – ي�شهل �لتعلم عندما ي�شاحبه �

حم�شو�شة. 

3 – ي�شه������ل تعل������م �ملادة �مل������ر�د تعلمها 

أ�شلوب حل �مل�شكالت.  با�شتخد�م �

بامل�ش������ورة:  �لتعل������م  طريق������ة  )ج( 

Counselling Learning: وه������ي �لتي 
تعتمد على ��شت�شارة �لد�ر�شني فيما يرغبون 

يف در��شت������ه، ويب������دو �أن �ل�شت�شارة حمكومة 

بالد�ر�������س، وطبيع������ة �لتعلم ذ�ته������ا و�ملعلم، 

وكذلك �ملجتمع، فالتلميذ يف �ل�شفوف �لدنيا 

قد يتعذر عليه �إبد�ء �لر�أي فيما يتعلم، ولئن 

أي������ه يف موقف ما، فرمبا ل ي�شتطيع  �أبدى ر�

ذلك يف غريه، و�ملعل������م �شاحب �خلربة، فاإن 

خربته توجه ل�شالح هذ� �لتلميذ، �أما �لطالب 

يف �ملرحل������ة �ملتقدم������ة – مث������اًل – فيمكنه 

�مل�شاركة ب�رصط �أن تكون هذه �مل�شاركة لي�شت 

أو ه������وى ذ�تي، ويبدو  ولي������دة ر�أي �شخ�شي، �

مور   �جلدلية، و�لق�شايا  ذلك و��شحاً يف �لأ

�لت������ي حتتاج �إىل �جتهاد. �أما �لقو�عد �ملتفق 

أبناء �للغ������ة فلي�شت حمل  جدل،  عليه������ا بني �

ن �لقو�عد  وه������دف �مل�شاركة هو �لفه������م، لأ

أنها و�شلت �إىل مرحلة  �للغوية من �ملفرت�س �

�ل�شتقر�ر، و�لتغيري فيما يتطلب وقتا �إىل �أن 

فادة منها، وت�شهيل تدري�س �للغة بناء  يتاأكد �لإ

عليها. �أما طبيع������ة �لتعلم ومقت�شياتها، فاإن 

هناك مو�د در��شي������ة يتحتم �ل�شري فيها وفق 

�لتنظيم �خلا�س بها، وبالتايل تقل �مل�شاركة 

من جانب �ملتعلم، ويتحم������ل �ملعلم م�شوؤولية 

تهيئة �لطالب لل�شو�بط �للغوية، �لتي ميكن 

أ�شلوب معاجلته،  �أن تفر�شها طبيعة �لن�س، و�

و�ملعلم هو مبثابة �ملر�شد و�ملوجه، و�مل�شاعد 

يف تر�شيد �لختبار. �أما �ملجتمع فاإن �لثقافة 

�ملحمل������ة على �للغة مبا فيها من قيم و�آد�ب، 

ومعايري -بل ومع������ارف- كل ذلك يخ�شع ملا 

تو��شع علي������ه �ملجتمع، وم������ا ل يعد تعليمه 

خروجا عن �أ�شالة هذ� �ملجتمع. 

 The �لوظيف������ي:  �لتعل������م  منه������ج  )د( 

Funcoinal National syllabus: وهو 
�لذي يعتمد على توظيف ما يتعلمه �لد�ر�شون 

من مف������رد�ت، وتر�كيب ون�شو�س يف �لتعبري 

�ل�شفهي و�لكتابي على م�شتق �ملنهج من حتليل 

أن�شطتهم،  أو � �لوظائف �ملهمة يف عامل �لكبار، �

�شكال و�لبنى �للغوية �لتي ت�شتعمل  وتقدمي �لأ

لتحقيق وظائف معينة وحمدودة. وقد تاأثرت 

�لوظيفي������ة – كنظري������ة تربوي������ة – بفكرتني 

أ�شا�شيتني، وهم������ا: �لهتمام بالفعالية، �لتي  �

د�رة �لعلمية« لفردرك  كانت متثل عم������ق »�لإ

مكان  أتباعه، وقد بني تايلور �أن بالإ تايل������ور و�

على  حتليل �أي مهمة للو�ش������ول �إىل �حلد �لأ
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من �لفعالية، و�ل�شيء نف�شه ميكن �أن يحدث 

للرتبي������ة، فتحلي������ل �ملهام �لتعليمي������ة، يجعل 

�لرتبي������ة �أكرث فعالية. �أما �لفكرة �لثانية فهي 

�أن خمطط �ملنهج يجب عليه �لنتقاء بق�شد 

حت�شني �حلياة �لتي نعي�شها معاً، حتى ي�شبح 

�مل�شتقبل �أف�شل م������ن �ملا�شي، مبعنى �إدر�ك 

�أهمية حاج������ات �لفرد و�ملجتمع معا، بحيث 

ي�شبح �لفرد ف������رد�ً يف �أف�شل معنى للكلمة 

من خالل م�شاركته باملجتمع، و�إعد�د �لد�ر�س 

للم�شاركة يف �حلياة �لجتماعية، عن طريق 

تزوي������ده بخ������رب�ت حياتية، حالي������ة، تطابق 

ن�شطة �مل�شتقة  غر��������س و�لأ – باإط������ر�د –�لأ
من حتليل �حلياة �لجتماعية بكاملها. وهذ� 

جانب  �ملدخ������ل ميك������ن �أن يفيد جماع������ة �لأ

�لذي يهتمون باللغة، �لت������ي ت�شاعدهم على 

�شلي،  �أن يعي�شو� يف جمتمع غري جمتمعهم �لأ

وكذلك �لط������الب �لذين ميكنه������م �أن يقفو� 

يف تعليمهم عن������د مرحلة �لتعليم �لعام. ويف 

كلتا �حلالتني فهو مدخ������ل مفيد ملن يحاول 

�أن ي������رثي لغت������ه، ويعمقها ملزيد م������ن �لفهم 

فه������ام، و�لط������الع على بع�������س �مل�شادر  و�لإ

�لعربية �ملتعلقة مبو�شوعات تهمهم. وهناك 

قو�ئم متعددة لوظائف �للغة ومنها: 

�شخا�س.  �لتعريف بالأ  -1

�لتحية و�لتوديع.   -2

�لدعو�ت.   -3

�لعتذ�ر و�لتعازي.   -4

ط������ر�ء  و�لإ باجلمي������ل  �لع������رت�ف   -5

و�لتهاين. 

و�م������ر و�لتحذير�ت  �لطلب������ات و�لأ  -6

و�لتعليمات. 

�لعرو�س وطلب �ل�شماح.   -7

�لن�شيحة و�لنو�يا.   -8

�ل�رصور و�لمت�شا�س.   -9

�لتعب������ري عن �ل������ر�أي، وطلب تكر�ر   -10

�لنا�س ملا قال������وه، ومقاطعة �حلديث، وتغيري 

مو�شوع �ملحادثة. 

 Direct �ملبا�������رصة  �لطريق������ة  )ه�������( 

أو �لطريقة �ل�شمعية – �ل�شفهية  � :Method
Oral Method وهاتان �لطريقتان جاءتا 
كرد فعل لطريقة �لرتجم������ة و�لقو�عد �لتي 

تعتمد على تقدمي �لن�شو�س و�ل�رصوح �لنحوية 

�ملطلوب������ة، وتكليف �لد�ر�ش������ني با�شتظهارها 

آلية. وكان  ثم تطبيقها من خ������الل مترينات �

و�ل�شمعية  )�ملبا�������رصة  �لطريقتني  �أ�شح������اب 

�ل�شفهي������ة( من �ملدر�شة �لبنائي������ة، و�ملدر�شة 

�ل�شلوكي������ة، ينادون ب������اأن �للغة ه������ي �شلوك 

وعاد�ت، ميكن تعلمها و�ل�شيطرة عليها عن 

طري������ق �ل�شتماع، و�لتكر�ر �مل�شتمر، لأمناط 

وتر�كي������ب لغوية م�شجلة عل������ى �أ�رصطة وكان 

�شلوب مرغوباً في������ه، لالعتقاد باأن  ه������ذ� �لأ

�لكتب �لتي ت�شري على ه������ذ� �لنهج، �شتمكن 
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�لد�ر�شني من �ل�شيطرة على �لأمناط �للغوية 

�ل�شائع������ة، خالل وقت ق�ش������ري، ما يجعلهم 

قادري������ن عل������ى ��شتخ������د�م �للغ������ة بطالقة. 

ومعنى هذ� �أن �لطريق������ة �ملبا�رصة تلك �لتي 

تت������م عن طريق �لت�ش������ال باللغة يف مو�قف 

أن�ش������ار �لطريقة  حي������ة حقيقية، وق������د نحا �

�ملبا�رصة منح������ى جديد�ً وه������و �لتاأكيد على 

وىل يف تعليم  �لقر�ءة باعتباره������ا �خلطوة �لأ

�لكالم، وهذ� ما يق������ره علم �للغة �حلديث. 

أو  وت�شمى هذ� �لطريقة بالطريقة �جلديدة �

أو بالطريقة �لطبيعية،  �شالحية � بالطريقة �لإ

ن �ملو�قف فيها غري متكلفة، وتفر�س  نظر�ً لأ

هذه �لطريقة ��شتخد�م �لف�شحى من �ملعلم 

قل.  و�لد�ر�س يف �لف�ش������ل �لدر��شي على �لأ

وقد فق������دت �لطريق������ة �ملبا�������رصة �شهرتها، 

ول من  وتر�جع ��شتخد�مها يف نهاية �لربع �لأ

�لقرن �لع�رصين يف �أوروبة و�لوليات �ملتحدة 

مريكية، وعادت �أغلب مناهج تعليم �للغة  �لأ

أو �إىل طريقة  �إىل طريقة �لنحو و�لرتجم������ة �

مر ق������د تغري يف منت�شف  �لق������ر�ءة. ولكن �لأ

�لقرن �ملا�شي حيث رجعت �لطريقة �ملبا�رصة 

م������رة �أخرى بثوب جديد. وعربت عن نف�شها 

مبا يعرف بالطريقة �ل�شمعية �ل�شفهية �لتي 

جن������از�ت يف تعليم �للغة  تعد م������ن �أف�شل �لإ

يف هذ� �لع�رص.. وهك������ذ� نرى �أن مثل هذه 

�لتيار�ت �لق�ش������رية يف تعليم �للغة ميكن �أن 

تعيد نف�شها، وتتكرر مع حركة �لتاريخ. 

 Concept :أ�شلوب �لكفاية �للغوية )و( �

تدع������و  �لت������ي  وه������ي   :of Proticiemy
�إىل حتقي������ق �لت������و�زن بني �ملق������درة �للغوية، 

أو  و�ملق������درة �لت�شالية، و�ملق������درة �لثقافية، �

بعب������ارة �أخرى �لتو�زن بني �جلو�نب �ملعرفية 

�ملدر�شية.  للغ������ة  و�حل�شارية،  و�ل�شلوكي������ة، 

أو  وتعني �لكفاي������ة: �ملعرفة �ل�شمنية بنظام، �

حدث، �أو حقيقة، �إنه������ا �لقدرة �ملثالية غري 

د�ء  أد�ئه، �أما �لأ أو � �مللحوظ������ة لعمل �شيء ما �

فه������و �ملظهر �خلارجي �مللمو�س للدللة على 

أو �لقيام بالفعل، �أو مار�شة �شيء  �ملق������درة، �

ما مثل �مل�شي و�ل������كالم و�حلركة و�حلديث. 

وفيم������ا يتعلق باللغ������ة تعرف �لكفاي������ة باأنها 

�ملعرف������ة �ل�شمنية للنظ������ام �للغوي: قو�عده 

�لنحوية ومفرد�ته، وكل �أجز�ء �للغة، وكيفية 

ج������ز�ء مع بع�شها �لبع�س، �أما  و�شع هذه �لأ

نتاج �لفعلي )�حلديث  د�ء فهو عملي������ة �لإ �لأ

أو �ل�شتيع������اب و�لفهم )�ل�شتماع  � و�لكتابة( 

حد�ث  �للغوية.  و�لقر�ءة( لالأ

)ز( طريقة تعل������م �للغة �جلماعي: وهي 

تنظ������ر �إىل �ملتعلمني يف �ل�ش������ف �لدر��شي، 

على �أنهم جمموعة بحاجة �إىل عالج و�إر�شاد 

معني، وت�شكل �لعالقات �لبيئية �لجتماعية، 

لتلك �ملجموعات عو�مل ذ�ت �أهمية كبرية يف 
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�لتعلم، ولكي يحدث �لتعلم لبد من �لتفاعل 

بني �أع�شاء �ملجموعة من خالل عالقات بني 

فر�د Interpresonal يجتمع فيها �ملدر�س  �لأ

و�لطالب لت�شهيل �لتعلم عن طريق �إ�شاعة جو 

جماعة حماط بالحرت�م و�لتقدير و�لت�شجيع 

لكل �أفر�د �ملجموعة. ول ميثل وجود �ملدر�س 

أو قيد على �ملتعلم بل �إن �لغر�س  �أي تهديد �

م������ن وجوده �لرتكيز على �لطالب وحاجاتهم 

وتوجيههم و�إر�شادهم، وبهذه �لطريقة توؤدي 

ب������ني �ملدر�س و�ملتعلمني  �لعالقة �لوجد�نية 

�إىل �إلغاء �لتعلم �لدفاعي. و�لو�قع �إن هناك 

مز�يا وعيوبا لطريق������ة تعلم �للغة �جلماعي 

ه������ذه، ومن هذه �ملز�ي������ا �لناحية �لوجد�نية 

أف������ر�د �ملجموعة  � �لو��شح������ة و�ملناف�شة مع 

و�لبيئ������ة و�لتي ت�شاعد عل������ى �إز�لة معوقات 

�لتعلم، و�لرتكيز عل������ى �لطالب، �لذي ميكن 

أم������ا �لعيوب فقد  �أن يوف������ر د�فعاً خارجياً، �

يكون �ملدر�س �أقل �إر�شاد�ً، و�عتماد �لطريقة 

على �لتعل������م �ل�شتقر�ئي. عل������ى �لرغم من 

أنها  �شلبيات طريقة تعلم �للغة �جلماعي، �إل �

جنبية، طاملا �أن  طريقة مفيدة لتعلم �للغة �لأ

�ملدر�شني على ��شتعد�د لتكييفها مع معوقات 

وظروف �لبيئة �لتعليمية. ولي�س هناك �إلز�م 

حمدد لطريقة معينة، و�إمنا �حلكم �لف�شل يف 

ذلك هو �ملعلم، ��شتناد�ً �إىل خربته �ل�شخ�شية 

وخلفيته �لعلمية. 

قبال  �صباب التي تدعو اإىل الإ اأهم الأ

على تعلم العربية: 

�شباب ما يلي:  لعل من هذه �لأ

1- �أن تعلم �لعربية من �لدين، ومعرفتها 

ن فهم �لكتاب و�ل�شنة فر�س،  فر�س و�جب، لأ

ول يفه������م �إل بفهم �للغة �لعربية، وما ل يتم 

�لو�جب �إل به فهو و�جب، بل �إن من �لعلماء 

من قرر �أن �ل�شالة ل جتوز �إل بالعربية، و�أن 

أبو حنيفة يف هذ� �ل�شاأن كان على  ما �أجازه �

�شبيل �لرتخي�س، وحتى ل يحرم �مل�شلي من 

أبا حنيفة قد عدل  مناجاة ربه ودعائه، ولكن �

عن هذ� �لر�أي، حني تبني له �شو�ب غريه. 

�لذي������ن  �مل�شلم������ني  م������ن  كث������ري�ً  �إن   -2

ليعرفون �لعربية يلجوؤون �إىل حفظ �لقر�آن 

�لكرمي كعبادة �عتماد� على �لعادة �حلركية 

�ملكت�شبة عن طري������ق تدريب �أع�شاء �لنطق، 

ورمبا ي������وؤدي هذ� �حلف������ظ �إىل �لتعامل مع 

أنها  أنها لغة عبادة، بل على � �لعربية ل على �

مر  خرين، �لأ لغة فهم و�إفهام وتو��شل مع �لآ

�لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل ك�شب �أر�س جديدة 

للعربية، و�ت�شاع �لتعامل بها، �إىل جانب �للغة 

م له������وؤلء �مل�شلمني ومهما قل عدد هوؤلء  �لأ

�لذين يلتفت������ون �إىل ذلك فاإن ذلك يف �شالح 

�لعربية يف �لنهاية. 
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3- �إن تعل������م �لعربي������ة �كت�ش������اب قبل �أن 

يك������ون �نت�شابا، فقد جعل �لنب������ي )�س( لها 

مكانا �أثري�، فحني �شمع �أن هناك منافقا نال 

من عروب������ة »�شلمان �لفار�شي« دخل �مل�شجد 

أيها �لنا�س، �إن �لرب و�حد،  غا�شبا، وق������ال: �

ب و�حد، ولي�شت �لعربية باأحدكم من �أب  و�لأ

أم، و�إمن������ا هي �لل�شان، فمن تكلم �لعربية  أو � �

فهو عرب������ي، ويبدو �أن �مل�شلم������ني �شارو� يف 

هذ� �لطريق وعلى حد ما نعرف �أن �حلجاج 

هل �لكوفة ل  ب������ن يو�شف �لثقفي حني قال لأ

يوؤمكم �إل عربي، وث������ب �لبع�س على »يحي 

بن وثاب« وكان موىل – فما كان من �حلجاج 

أنبه������م قائاًل: ويحكم �إمنا قلت عربي  �إل �أن �

�لل�شان. 

أبناء  4- �إن هن������اك �إقبالً متز�ي������د�ً من �

�شالمي������ة �ملقيمة يف  �جلالي������ات �لعربي������ة �لإ

كثري م������ن بلد�ن �لعامل عل������ى در��شة �لعربية، 

من منطلقات تر�ثي������ة، ودينية وتزد�د �أعد�د 

ه������وؤلء �لطالب عاماً بعد ع������ام، �إىل جانب 

دخول �للغ������ة �لعربية يف �لوقت �حلا�رص �إىل 

مريكيني �ملثقف������ني ورجال  وع������ي معظ������م �لأ

عم������ال ب�شب������ب �لرب������ط بينها  ع������الم و�لأ �لإ

وب������ني �لق�شايا �لقت�شادي������ة و�لتجارية من 

ناحية و�لق�شاي������ا �ملهمة يف �ملنطقة �لعربية 

�شالمي������ة، كالنفط و�لق�شية �لفل�شطينية  و�لإ

و�مل�شكل������ة �للبنانية.. وما ي�شمونه يف �أمريكا 

�شالم« من ناحية �أخرى.  »بعودة  �لإ

5- �إن وجود كثري من �لقنو�ت �لف�شائية 

و�لت������ي تقدم بر�جمها باللغة �لعربية فيها ما 

يطمئن �لعرب على لغته������م، �إذ �إنه بالتاأكيد 

�أن هذه �لقنو�ت تتح������رى ��شتخد�م �لعربية 

�ملي�������رصة، ل�شتقطاب �أكرب ع������دد مكن من 

مر �ل������ذي ميكن رفع م�شتوى  �مل�شاهدين، �لأ

أو تعلمها، حتى عن������د �لذين مل  ه������ذه �للغ������ة �

ن بع�س  ينال������و� ق�شطاً و�فر�ً م������ن �لتعليم، لأ

�لق�شاي������ا �ملطروحة تهم �رصيحة معقولة من 

نها مت�س  �لنا�س، وحتظ������ى مبتابعة �شديدة لأ

جانباً ثقافياً، يدخل يف د�ئرة �لهتمام. 

6- �إن �للغة �لعربية �أ�شبحت لغة ر�شمية 

يف عدد م������ن �ملوؤ�ش�ش������ات �لعاملية يجيء يف 

مقدمتها �لأمم �ملتحدة، فقد جاء يف �لقر�ر 

رق������م 219 يف عام 1973 �أن �جلمعية �لعامة 

�إذ ت������درك ما للغة �لعربي������ة من دور مهم يف 

ن�شان وثقافته، كما تدرك –  حفظ ح�شارة �لإ

أنها لغة ت�شعة ع�رص ع�شو�ً من �أع�شاء  أي�شاً � �

آنذ�ك( تقرر �إدخال �للغة  �لأمم �ملتح������دة.. )�

�لعربية �شمن �للغات �لر�شمية ولغات �لعمل 

يف �جلمعية �لعامة وجلانها �لرئي�شية. 

7- �ت�شاع د�ئرة �لق������ر�ءة باللغة �لعربية 

�ش������و�ء �أكانت هذه �لق������ر�ءة نا�شئة عن ميول 
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أم كانت ��شطر�رية تفر�شها طبيعة  حقيقية �

�لعم������ل، ويبدو �أن هذ� �لجت������اه هو �لجتاه 

ن �لظروف �ل�شيا�شية و�لقت�شادية  �ل�شائد لأ

�لت������ي فر�ش������ت نف�شها على �لب������الد �لعربية 

أيا كان م�شتو�ه  �أملت على متخذي �لقر�ر – �

أو بغريه،  – ��شتخ������د�م �لعربية، �شو�ء بنف�شه، �
خا�ش������ة �ل�شفق������ات �لتجارية، وم������ا يتبعها 

من �ل�شفر وتب������ادل �لر�شائل ودعم ذلك من 

ع������الن، ناهيك عن  عالم، و�لإ ��شتخ������د�م لالإ

�خلطاب �ل�شيا�شي للملوك و�لروؤ�شاء �لعرب، 

�لذين يتحرون ��شتخ������د�م لغة عربية دقيقة 

ومعربة. 

8- �إن جم������ال مر�جعة �لعربية وبر�جمها 

و�لتاأك������د م������ن �شالمته������ا �أ�شبح �لي������وم �أكرث 

�إحلاح������اً، �ش������و�ء يف لغة �ل������كالم، �أو يف لغة 

�لكتابة، خا�ش������ة �أن جمهور �ملتلقي ز�د وكرث 

�أكرث من ذي قب������ل، فال�شاعر �لعربي �لقدمي 

أن������ق يف ق�شيدت������ه ويخ�شعه������ا للتاأين  كان يتا

نها �شتعلق على جدر�ن �لكعبة،  و�ملر�جعة لأ

أو  مري، � أو �لأ أو �شين�شده������ا �أمام �خلليف������ة، � �

�شيلقيه������ا يف حمف������ل، ويف كل �حلالت فهو 

أم������ا �ليوم فقد ز�د  و�ش������ط �شيق   وحمدود. �

ذ�عة  �جلمهور عل������ى �ملاليني، �ش������و�ء يف �لإ

أو �لتلف������از �أو يف �ل�شحافة، وهذه �ملو�جهة  �

�ألقت على �ملتكلم و�لكاتب بالعربية م�شوؤولية 

أك������رث، حيث يتحتم عليه �إما من نف�شه �أو من  �

�جلهات �مل�شوؤولة حت������ري �لدقة يف �لتعبري، 

ن �للغة �خلالية  و�ل�شالم������ة يف �لرت�كي������ب، لأ

خطاء جت������رب �ل�شام������ع و�لقارئ على  من �لأ

�حرت�مها، وعلى �حرت�م من ين�رصها، وباملثل 

خطاء نحوية �أو �رصفية  فاإن �للغة �ملليئة بالأ

�أو �شوتية �أو غري ذل������ك يعاب �شاحبها وقد 

يقابل بالن�������رص�ف عنه وعدم �لكرت�ث مبا 

قدم.  

م�صلللكات تعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني بها: 

أبرز م�شكالت تعليم �للغة �لعربية  لعل من �

لغري �لناطقني بها ما يلي: 

خرى  1 - �إن �لعربية تختلف عن �للغات �لأ

�ش������و�ت وط������رق نطقه������ا وخمارجها،  يف �لأ

و�لوح������د�ت �ل�شوتي������ة و�رتباطه������ا باملعنى، 

أق�ش������ام �لكلم، وطرق �ل�شياغ������ة �لعرفية،  و�

وطرق تركيب �جلملة، و�ل�شياق �لذي يفر�شه 

�ش������ل، و�لرثوة  �ل�شتعم������ال عل������ى ح�شاب �لأ

�للغوي������ة و�ملعنى �ملقاب������ل للكلمات، بحيث ل 

يتو�فر �للتقاء �لتام بينهما يف �ملعنى. 

�شالي������ب و�لعبار�ت  2 - �إن �جلم������ل و�لأ

�ملحملة مبع������ان بعيدة، وت�������رصب بجذورها 

�شالمية متثل  يف �شميم �لثقافة �لعربية و�لإ

جنبي  م�شكل������ة يف �لفهم ل������دى �لد�ر�������س �لأ

للعربية، مثل: فالن قطع �شعرة معاوية بينه 

أو  وبني �أخي������ه، جنت على نف�شه������ا بر�ق�س، �
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أو »و�معت�شماه«، ولبد  »�لك������رم �حلامت������ي« �

أو ما فوقها لريى  �أن يقف �لد�ر�������س هنيهة، �

�شار�ت.  �لق�شد من هذه �لإ

�شا�شي������ة �لتي تلبي  3 - �إن �ملف������رد�ت �لأ

حاج������ات �لد�ر�شني من غ������ري �لعرب، و�لتي 

قطار  متكنهم من �لت�ش������ال �ليومي -يف �لأ

�لعربية- تبدو غري كافية، ول تغطي �ملو�قف 

�لتي ميكن �أن ميرو� بها، رغم ��شتغالل قو�ئم 

�ملف������رد�ت �ل�شائع������ة، ولع������ل �ل�شبب يف ذلك 

�ختالف �ملي������ول و�لرغبات لدى م�شتخدمي 

هذه �لقو�ئم. 

4 - �إن من �مل�شكالت �لتي ما ز�ل ميد�ن 

تعليم �للغة �لعربية -كلغة �أجنبية يعاين منها 

– �فتق������اره �إىل �لتحديد �لدقي������ق للمهار�ت 
�للغوية �لتي ينبغي �أن ي�شتمل عليها برنامج 

تعليم هذه �للغة يف خمتلف �ملر�حل: �ملرحلة 

وىل و�ملرحلة �ملتو�شطة و�ملرحلة �ملتقدمة،  �لأ

أو كم������ا ��شطل������ح عل������ى ت�شميته������ا مب�شتوى  �

�ملبتدئني و�ملتو�شطني و�ملتقدمني. 

5 - �إن تعلي������م �للغ������ة �لعربية للناطقني 

ن – تخ�ش�شاً  بغريها ل ي������ز�ل – حت������ى �لآ

ن������ادر�ً على م�شتوى �لع������امل �لعربي كله، �إذ ل 

أو  يوج������د – حتى وق������ت قري������ب – مد�ر�س �

جامع������ات تهت������م به������ذ� �للون م������ن �لتعليم ، 

و�أغل������ب �لذين يقومون بالتدري�س ل يحملون 

�شهادة در��شي������ة يف هذ� �لتخ�ش�س، ولكنهم 

يعتمدون يف تدري�شهم على خربتهم �مليد�نية 

�لتي �كت�شبوها من خالل �لعمل، ول ريب �أن 

وجود �ملعلم �ملتخ�ش�������س �ملدرب �رصورة يف 

�أي حق������ل من حقول �لتعلي������م و�لرتبية، وهو 

أ�شد �رصورة يف مو�ش������وع تعلم �للغة �لعربية  �

باعتبارها لغة  ثانية. 

6 - �إن بع�������س �ملعلم������ني يخونه �لتوفيق 

يف جتنب �ختيار عنا�رص من �لثقافة �لعربية 

تتعار�س مع ثقافات �لد�ر�شني، فت�شبب لهم 

أو �لدونية،  أو �لغ�ش������ب، � �إح�شا�ش������اً باحلرج، �

أو ت�شحذ يف نفو�س  أو �لنف������ور من �لدر�������س � �

�لطالب �ملقاومة، و�لدفاع عن ثقافة بالدهم 

أ ما ميكن �أن يحدث لطالب غري  أ�ش������و� وهذ� �

عربي، �إذ نلجئه ب�شبب عدم فطنتنا، �إىل �أن 

ي�شبح عدو�ً لثقافتنا، بدل �أن يكون �شديقاً 

ن �لدر�س در�س لغة، ولي�س در�س ثقافة  لها، لأ

مقارنة من جه������ة �أخرى. وقد حدد �جلهني 

م�شكالت تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني 

بها، وو�شائل عالقتها يف: 

1-  م�ش������كالت �ل�شتم������اع: �شعوبة فهم 

كلمات �ملتحدث باللهجة �لعامية. 

2- م�شكالت �لنطق: �شعوبة نطق حرف 

�لظاء وحرف �ل�شاد. 

3- م�شكالت �ل������كالم: �شعوبة �لتحدث 

أو تعلثم.  دون تردد �

4- م�شكالت �لقر�ءة: �شعوبة فهم معنى 

�لكلمات من �شياق �جلملة. 
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م�ش������كالت �لكتابة: �شعوبة مر�عاة   -5

مالء.  قو�عد �لإ

م�ش������كالت قو�عد �لعربية: �شعوبة   -6

�إعر�ب �جلمل. 

وحتديد �مل�ش������كالت وعالجها وما ينجم 

عنها هو طريق �لتنمية �للغوية للد�ر�شني. 

 خامتللة:

 ومن خالل معاي�شة �ملقروء لهذ� �ملقال، 

و�مل�ش������ادر �لت������ي مت �لرجوع �إليه������ا، ميكن 

�لتقدم مبجموعة م������ن �لتو�شيات، م�شنفة 

طبقا ملا يلي: 

• بالن�شب������ة ملعل������م �للغ������ة �لعربي������ة لغري 
�لناطقني بها ير�عى فيه ما يلي: 

فادة مب������ا تو�شل �إليه من �لبحوث  1- �لإ

و�لدر��ش������ات يف ه������ذ� �ل�ش������اأن، و��شتغ������الل 

خرين،  �لآ وخ������رب�ت  �ل�شخ�شية،  �خل������رب�ت 

ن �للغة �لعربية و�جب خدمتها، ومفرو�س  لأ

ن�رصها. 

ن  2- �لت�شل������ح بال�شرب وق������وة �لتحمل، لأ

�لعمل يف هذ� �ملج������ال ر�شالة، قبل �أن يكون 

وظيف������ة، و�للغة ل تكت�شب ب�رصعة بل تتطلب 

وقتا ما. 

3- متت������ني �لعالق������ة �ل�شخ�شي������ة ب������ني 

ن ذلك  �لد�ر�شني، و�لعم������ل على توطيدها لأ

من �شاأنه تقبل �لد�ر�شني للغة، و�شمان زيادة 

قبال عليها.  �لإ

4- �ختي������ار �أف�ش������ل �لعنا�������رص �لب�رصية 

من �ملعلمني للتدري������ب �لعايل يف تعليم �للغة 

�لعربي������ة، مب������ا يف ذل������ك �ختي������ار جمموعة 

من �لختب������ار�ت لقيا�س كفاءته������م �للغوية، 

و�جتاهاتهم نحو مهنة �لتدري�س. 

5- �إلز�م معلمي �للغة �لعربية للناطقني 

يف  �لف�شح������ى  ��شتخ������د�م  عل������ى  بغريه������ا 

�لتدري�س. 

• بالن�شبة للرب�مج �لتعليمية: 
1- دعوة �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة، 

�شالمية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم  و�ملنظمة �لإ

ن�ش������اء برنامج متكام������ل يعر�س على �شبكة  لإ

نرتنت ير�عى فيه ما يلي: �أن تختار �ملادة  �لإ

�لعلمي������ة �ملنا�شبة بعناية تام������ة مرتكزة على 

�شالمي������ة. �أن يقوم على  �لقي������م و�لثقافة �لإ

أد�ئه �ملخت�شون يف ه������ذ� �ملجال. �أن تطبق  �

فيه �لطر�ئق �لرتبوية �حلديثة �ملعتمدة على 

�لو�شائ������ل �لتعليمية �مل�رصفة. توفري خمت�شني 

جابة ع������ن �ل�شتف�شار�ت �ملقدمة  يتولون �لإ

من �ملدر�ش������ني �مل�شتفيدين م������ن هذ� �ملوقع 

�لتعليمي. 

2- دعوة �ملر�كز و�ملعاهد لال�شتفادة من 

�حلا�شوب يف تعلي������م �للغة �لعربية للناطقني 

بغريها، و�إنتاج بر�مج حا�شوبية، وفقا للد�فع 

�حل�شاري و�لديني للد�ر�شني. 

3- تق������دمي بر�م������ج م�شموع������ة ومرئية 
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منظ������ورة لتعلي������م �للغة �لعربي������ة عن طريق 

ذ�عة و�لتليفزيون وكذلك  عالم كالإ و�شائل �لإ

فادة منها يف  �إنتاج �أفالم وت�شجيالت ميكن �لإ

تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني    بها. 

كثار م������ن �لرب�مج �لتعليمية، حتى  4- �لإ

م������ر �إىل �أن يك������ون ل������كل جن�شية  ل������و �أدى �لأ

برنام������ج خا�س به������ا، م�شتن������د� يف ذلك �إىل 

�لدر��شات �لجتماعي������ة، و�لنف�شية �خلا�شة 

بتل������ك �جلن�شية، وزيادة تدري������ب �ملعلم على 

ن �لتنوي������ع مطلب �إن�شاين،  ه������ذه �لرب�مج، لأ

أي�شاً.  وتعليمي �

5- �لتو��ش������ع يف حتدي������د �أهد�ف هذه 

ن �للغة تتطل������ب وقتا طويال يف  �لرب�م������ج، لأ

تعلمها، خا�ش������ة �للغة   �لعربي������ة، و�إذ� كان 

فهام  �لهدف من تعلم لغ������ة ما هو �لفهم و�لإ

-فاإن �لعربي������ة تزيد عن ذلك بالوقوف على 

عجاز �لقر�آين.  عظة �لإ

• بالن�شبة لطرق �لتدري�س: 
أ�شل������وب �لتدري�������س وفق������ا  1- تطوي������ر �

�شاليب �حلديثة يف تعليم �للغات.  لالأ

2- �ختالف طريقة �لتدري�س تبعا لهدف 

�لد�ر�������س من تعلمه تلك �للغ������ة وبالتايل فاإن 

على �ملعلم �أن يقف على جمموعة من �لطرق 

�لتي ت�شمح ل������ه بالختيار منه������ا ما ينا�شب 

�لد�ر�شني. 

خذ  3- دع������وة �ملر�كز و�ملعاه������د �إىل �لأ

�شاليب �حلديثة يف طرق �لتدري�س خا�شة  بالأ

تية:  يف �ملجالت �لآ

أ – تفريد �لتعليم باأ�شكاله �ملختلفة.  �

ب – �لتدري�س بالفريق. 

ج – تدري�س �لزمالء. 

د – ملفات �ملناق�شة. 

ه� - �لتدري�س �مل�شغر. 

و – �لتعليم باملر��شلة. 

ز – �لرتبية �مل�شتمرة. 

4- �لوق������وف عل������ى �مل�ش������كالت �ملتعلقة 

بالتدري�������س، و�لت������ي يتوق������ف عليه������ا كفاءة 

�ملخرجات �لتعليمية، وحل تلك �مل�شكالت ما 

�أمك������ن من قبل �ملعل������م، �أو من قبل �ملوؤ�ش�شة، 

ن �لتغل������ب على �مل�ش������كالت بد�ية �لنجاح  لأ

�حلقيقي. 

• بالن�شب������ة للموؤ�ش�ش������ات �لتعليمية �لتي 
تقوم بهذه �ملهمة: 

1- �إيج������اد نوع من �لتن�شي������ق و�لتعاون، 

ن  وتب������ادل �خل������رب�ت يف ه������ذ� �ملج������ال، لأ

�مل�شته������دف ه������و خدم������ة �لعربي������ة وتي�شري 

تعلمها.

2- ت�شجيع �لدر��شات و�لبحوث �لعلمية 

يف هذ� �ملج������ال، لتمكني �لد�ر�شني من تعلم 

�لعربي������ة يف �أق�رص وقت مك������ن، فال�رصعة 

مطلب من مطالب �لع�رص. 

3- فت������ح �ملج������ال �أمام �ملن������ح �ملالية من 
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فر�د، ل�شتخد�مها يف �لبحث  �حلكومات، و�لأ

�لعلمي، ومرتب������ات �ملدر�شني، فاملال يحرك 

ن�شانية، ويدف������ع �إىل م�شاعفة  �لبو�ع������ث �لإ

�جلهد يف �لعلم. 

ب������ني �ملعاه������د  �لتناف�������س  4- ت�شجي������ع 

�ملتخ�ش�شة يف تعليم �لعربية لغري �لناطقني 

بها، يف جمالت �لتعلم �ملختلفة، و��شتقطاب 

ن �للغة هي  �أكرب عدد مكن من �لد�ر�شني، لأ

�لبو�بة �لرئي�شية للثقافة. 

1- د. اإبراهيم حممد عطا، دليل تدري�ص اللغة العربية، مكتبة النه�صة امل�صرية، القاهرة    2001. 

2- د. متام ح�صان، التمهيد يف اكت�صاب اللغة العربية لغري الناطقني بها، جامعة اأم القرى، �صل�صلة درا�صات يف تعليم اللغة 

العربية، مكة املكرمة. 

مريكية بني التقليد والتجديد، جملة  »الرتبية« ال�ص��عودية،  د. راج��ي حمم��ود راموين، اللغة العربية يف اجلامعات االأ  -3

الريا�ص، العدد 92. 

عائ�صة عبد الرحمن، لغتنا واحلياة، دار املعارف امل�صرية، القاهرة .  -4

د. عبد احلميد ال�ص��لقاين، ال�ص��جل العلمي للندوة العاملية لتعليم العربية لغري الناطقني بها، عمارة �صوؤون املكتبات    -5

الريا�ص.

داب، جامعة الكويت، احلولية رقم 16. د. عبده حممد بدوي، اأهمية تعلم اللغة العربية، حوليات كلية االآ  -6

حممود اأمني العامل، لغتنا يف معركة احلياة، �صل�صلة ق�صايا فكرية، الكتاب 17 / 18، القاهرة.  -7

حممد علي اخلويل، بع�ص اجلوانب اللغوية والتعليمية والنف�صية لدى جمموعة من معلمي اللغة العربية لغري الناطقني   -8

بها، جامعة اأم القرى، �صل�صلة درا�صات يف تعليم العربية لغري الناطقني بها، مكة املكرمة.

حاالت املراجع واالإ
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الق�ســـــــم الثاين

�ضو�ضاء الثقافة: بروز املجاز الع�ضوي

ن علم�ء املعلوم�تي������ة مت�شككني ب�ش�أن  حل�ش������ن حظ املعلوم�تي������ة اأ�شبح الآ

جم�زات تب�������دل ال�شخونة.  وكثري منهم يتفهمون العالق������ة الدين�مية، واأي�ش�ً 

أنه� جم�������زات خمتلفة تركز على  املتن�ق�ش������ة ب������ني النظ�م والع�شوائي������ة، على ا

التعقيد ل الط�قة.

كلية �لت�شالت، جامعة �أوهايو، وهو �أي�شًا من كبار رجال �ملعلوماتية يف �أمريكا.

 �أ�شتاذ جامعي و�أديب وناقد ومرتجم وم�رصف عام مركز �لرتجمة يف �لدوحة )قطر(.

�لعمل �لفني: �لفنان حممد حمد�ن.

❁

❁ ❁

ò

املعلوماتية وت�شكيل الثقافة

م�شاألة جماز

❁
د. جوزيف �سليد

ترجمة: اأ. د. ح�سام اخلطيب

❁ ❁
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كرث اإثارة هو الن�سق 
م������ر الأ ورمبا كان الأ

املنتظم ذاتياً، اأي اإنه مفهوم ترجع ريادته اإىل 

�سافة اإىل  علماء الجتماع والقت�ساديني بالإ

علماء البيولوجي������ا.  اإن الن�سق املنتظم ذاتياً 

آدم �سميث  قل اإىل يد ا
يرج������ع تاريخه على الأ

غري املرئية، والتي كانت تتحرك وفق القواعد 

فراد  املنظومة التالي������ة.  هنا، حينما اتبع الأ

م�ساحلهم اخلا�سة كانت النتيجة اقت�ساداً 

أ�سار الفيل�سوف جفري  بالغ التعقيد.  وكما ا

ويك������نJeffrey Wickin، كان ماتعتم������ده 
فع������ًا نظرية املعلومات ه������و مقدار تركيبية 

  اإن خطط التنظيم 
)1(
العاق������ات البنيوي������ة.

همية للعديد من نقاط التقاء  الذاتي تويل الأ

أو  التوا�سل وللعدي������د من العاقات البنيوية ا

مناط، والتغذية  �سبكة التداخل، ومتيي������ز الأ

الراجع������ة.  والكثري من ه������ذه النقاط تدخل 

بو�س������وح حت������ت ت�سنيف الثقاف������ة اأكرث مما 

تدخل يف جماز الديناميكا احلرارية.  

اإن ت�سنيف������ات الجتاه������ات مت�سمنة يف 

كتاب: »ط������وارىء Emergency« وهو من 
كرث رواج������اً، وفيه يعال������ج املوؤلف  الكت������ب الأ

 Steven Johnson جون�س������ون  �ستيف������ني 
قابلية الوحدات الدقيقة ل� )اخلايا الفطرية، 

الغروية، النم������ل، اجلوارات الع�سوية(، التي 

تت�ساف������ر وتنظم نف�سه������ا بطريقة هرمية يف 

كٍل مرّكب.  وهنا ي������رز التنظيم، ل كمجرد 

ح�شيل������ة قر�ر�ت ع�شو�ئي������ة ولكن يف �شيغة 

جتّمع جديد بالغ �لرتكيب مبا يفوق كل جزء 

و�مر  يدخ������ل يف تكوين������ه.  وهنا ل جم������ال لأ

ليات  بريوقر�طي������ة، ول لتنظيم طبقي، ول لآ

حتّكم، با�شتثن������اء قو�عد ب�شيطة لها دورها.  

مر قفزة كربى للتفكري يف  وهنا ل يتطلب �لأ

يرْ جمتمع يُعّرف من خالل �ملكان 
ثقاف������ٍة - �أ

و�مر �جلماعية  رث �مل�شرتك و�لأ و�لزمان و�لإ

أو �مل�شالح �ملتبادلة – مثل بنية ذ�ت تنظيم  �

ذ�تي يتفاوت يف تركيبه.  وهناك كتب كثرية 

ناق�شت مو�شوع �لتجمعات �ل�شعبية �ل�شغرية 

 :
)❖(

مثل

James Suroweicki's: The wisdom of 
Crowds: Why the Many Are Smarter Than 
the Few and How Collective Wisdom 
Shapes Business (New York: Doubleday, 
2004); 

Malcolm Gladwell's: The Tipping 
point: How Little Things Can make a 
Big Difference (Boston, Little, Brown, 
2000); 

Mark J.  Penn's Microtrends: The 
Small Forces Behind Tomorrow>s Big 
Changes (New York: Grand Central, 
2007); 

Michael J.  Mauboussin's: More Than 
You Know: Finding Financial Wisdom 
in Unconventional Places (New York: 
Columbia University Press, 2006); 

and Steven D.  Levitt and Steven 
J. Dubner's Freakonomics: A Rogue 
Economist Explores the Hidden Side of 
Everything (New York: Morrow, 2005).  

و�ملعاجلات �ملذك������ورة �أعاله عملت كلها 
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على ك�شف �أعمال و�أمناط فكرية ذ�ت طابع 

ثق������ايف غري عقالين �أحيانا، وم�شتقل و�شغري 

ومهم������ل غالب������اً �إىل �أن يتم تنظيم������ه ذ�تيا.  

كادمييون �زشر�ً �إىل مثل هذه  وبينما ينظر �لأ

�لتقارير »�ل�شحفي������ة« فاإن عر�س مثل هذه 

�لظو�هر يوحي مب�شتوى من �لتقبل �لثقايف 

ملجاز�ت �لتنظيم �لذ�تي.  ثم �إن �ل�شحفيني 

أث������ور( يكتبون ع������ادة �أول  )ح�ش������ب �لقول �ملا

م�ش������ودة للتاري������خ.  وقد يت�ش������اءل �ملرء هل 

�شحيح �أن �جلماه������ري متتلك بالفعل حكمة 

جماعية.  �إل �أن نظرة و�حدة على مدخالت 

ويكيبيدي������ا Wikipedia   يف �ملعلوماتي������ة 

قناع.   رمبا كانت كافية لالإ

و�إذ� كان������ت �ملج������از�ت �لقدمي������ة تعطي 

�أف�شلية للتحكم ف������اإن �لتنظيم �لذ�تي يركز 

على �ل�شتقر�ر �لدينامي �لذي يتحقق على 

أ�شا�س �لتو�زن �ملدرو�������س بعيد�ً عن �لتدمري  �

أكان  آخ������ر، �شو�ء � �خل������الق.  ومثل كل نظام �

على من������ط �لديناميكا �حلر�ري������ة �أو غريه، 

ينبغي عل������ى كل ن�شق مرك������ب �أن يبتعد عن 

�لتوحي������د �ملرك������زي من خ������الل �لختالف 

جز�ء.   و�لتخ�ش�������س و�لتوزي������ع �لبني������وي لالأ

�إن �لنقط������ة �لتي تفر�������س نف�شها هي م�شاألة 

�لطاق������ة، �لتي بقيت من ت������ر�ث �لديناميكا 

�حلر�رية.  ويف ه������ذ� �ل�شاأن مييز �ملنظرون 

�لذي������ن ين������ادون مبج������از ع�ش������وي للثقافة، 

مييزون بني �أنظم������ة �لعي�س و�آلت �حلر�رة.  

  Gibbs و�ملفك������رون �ملتباين������ون مثل غب������ز

وجورجي�شكو-   Schrodinger و�رصودنغر 

أ�شهمو�  �   Georgescu-Roegen  روجن

يف تاأ�شي�������س مفه������وم »Exergy«، �لذي هو 

م�شطلح حا�شم، كما يق������ول �ألف هورنبورغ 

Alf Hornburg  �لناق������د �لذي يدعو �إىل 
مزي������د من �لرتكيز على �ملج������از�ت �لع�شوية 

  Exergyملعلوماتي������ة.  �إن �لطاقة �خلارجة�

ت�شاعدن������ا على فه������م �لعالقة ب������ني �لطاقة 

ن �لبنى،  �ملعلوماتية و�لبني������ة �ملادية، ذلك لأ

مثلها مث������ل �لع�شويات �حلي������ة، ل ت�شتهلك 

أو �إتالفها،  »�لطاق������ة« �لتي ل ميك������ن خلقها �

ولكنها بدلً م������ن ذلك ت�شتهلك �لنظام �لذي 

ميك������ن ��شتقاقه م������ن �لطاق������ة.  �إن �لطاقة 

�خلارجية ه������ي �شفة من �شف������ات �لطاقة، 

أو �ملعلومات �لتي  ت������دل على درجة �لنظ������ام �

حتتويها، ومثل هذ� �لنظام يف �لطاقة ميكن 

غر�شه يف نظ������ام �لبنى �ملادية �أو حتويله �إىل 

�إ�شعاع، ولك������ن د�ئماً ما تنتج عنه خ�شارة يف 

 �إن �لتناق�شات �لظاهرية 
)2(

جممل �لنظ������ام.

بني �لطاق������ة و�لزمن �ملرتب������ط بالديناميكا 

�حلر�رية كذلك تدف������ع �لعلماء �لكونيني �إىل 

�للجوء �إىل �لفرت��شات باأن �لثقوب �ل�شود�ء 

أ�شبه بوعاء معلومات و�أن �أدمغة بولتزمان  هي �

Boltzman   ه������ي ح������الت م������ن �لوع������ي 
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أبعد عن  و�ل�شعور يف �شيناريوهات �

�ملاألوف من �ل�شيناريوهات �لو�ردة 

�ملت�شكعني  »�قت�ش������اد  كت������اب  يف 

)3(
.»Freakonomics

كرث ورود�ً  ولكن �ملج������از�ت �لأ

يام  بالن�شب������ة للثقافة يف ه������ذه �لأ

تاأتي من خمترب�ت �لعلم �لتكويني 

و�لع�ش������وي وبع�شه������ا ينب������ىء �أن 

�لثقاف������ات قد تتول������د مثل عروق 

متج������ذرةrhizomes   وتتالقح فيما بينها 

ن �لتنظيم �لذ�تي  لتخلق نغ������اًل هجين������اً، ولأ

كان و��شح������اً من������ذ �لبدء عن������د د�روين فاإن 

ن�ش������اق �حلية يف منوه������ا باجتاه  مالم������ح �لأ

تو�زن �ل�شتق������ر�ر و�لتجدد جتذب طلبة كل 

م������ن �ملعلوماتية و�لثقاف������ة.  وما د�م م�رصوع 

�جلينوم �لب�رصي يعم������ل على �إجناز خريطة 

تتاب������ع �ل������� DNA وقد �كتمل ع������ام 2003، 

فاإننا ما زلنا نحتاج �إىل كثري من �لتف�شيالت 

�لتي ميكن �أن تغري من تفكرينا و�أحكامنا.  

�إن خ�شائ�شن������ا ترتجم من خالل جينات 

أو �أجز�ء من �حلم�س �لّريبي �لّنووي �ملنزوع  �

آ DNA(، �لت������ي هي  ك�شج������ني )دي-�إن-� �لأ

لي�ش������ت �إل خيطاً ما يقرب من ثالثة بليون 

 ،adenine أَدن������ني أربع������ة خاليا � زوج م������ن �

 ،guanine غو�نني   ،cytosine �شيتو�شني 

ت�رص عادة  وثيم������ني thymine، وه������ي تُخرْ

ح������رف �لتالي������ة: A.C.G و من خ������الل �لأ

بجدي������ة  T.A.C.G، و T، وه������ي رم������وز لأ
لغٍة تتك�ش������ف قو�عدها وتر�كيبها ببطء بالغ 

رقام �ملرعبة  ن �لتعام������ل مع مثل ه������ذه �لأ لأ

أ�شا�شي بدر��شة جينات  ماز�ل حمدد�ً ب�شكل �

مفردة.

لك������ن من �لو��شح �أن ه������ذه �للغة �حلية، 

باتباعه������ا قو�ع������د نحوي������ة وتركيبية ميكن 

لبع�������سٍ منها �أن تُ�شتوَعب بو�شفها تفاعالت 

 وتغذية 
ٍ

ٍف منطي أو �شبكية، وتََع������رُّ جو�ري������ٍة �

ر�جع������ة، هذه �للغة �حلي������ة تخلق �جلّدة من 

خ������الل �لتدوي������ر �ملتب������دل mutation يف 

عملية �إخبارية يك������ون م�شدرها »�ل�شو�شاء 

noise«.  ويح������دث �لتدوي������ر �ملتب������دل على 
أزو�ج »�لنَوويد  �شكل حروف مفردة يف قاعدة �

nucleotides« ت�شّم������ى ت�شكالت نوويدية 
متع������ددة �لرتكيب )SNPs( يبل������غ تعد�دها 
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�آلف �ملالي������ني.  وحتدث �لتدوير�ت �ملتبدلة 

أو  ع�شو�ئياً على �شكل �أخط������اء يف �لنت�شاخ �

�ل�شتن�ش������اخ �ملغلوط �أو يف �لتهجئة �خلاطئة 

�أو يف �لتقلبات �لفجائي������ة �أو يف �لتعميمات 

�ملبال������غ بها.  )عل������ى حني تتد�خ������ل �أعد�د 

هائلة من �لعو�مل �ملختلف������ة يبدو �أن بع�شاً 

منها ميكن �أن يكون له وظيفة تتجاوز جمرد 

ر�شات  �لتغي������ري �لرمزي، وذل������ك مث������ل �ملمرْ

 viruses و�لفايرو�ش������ات   pathogens
بي  و�ملايكروبيوم������ز micro biomes و�لأ

.)
)❖❖(epigenetics جينيتك�س

�إن �ملجاز�ت تتو�ف������ر هنا بغز�رة وتُطرح 

يف �حللب������ة �لثقافي������ة عل������ى ي������د �ملخت�شني 

بالتطور مثل م�شطلح������ات ريت�شارد د�وكنز 

عمى  Richard Dawkins »�ملر�ق������ب �لأ
ه������و  �ل������ذي   ،»blind watch maker
م�شطلح يذكرنا بالع�رص �ملجازي لل�شاعات، 

 »the selfish gene ناني������ة أو »�جل������ني �لأ �

أنه ناجم فقط  �لذي ي�شخ�س �لتط������ور على �

  وقد �قرتح 
)4(

نتاج و�لبق������اء. عن �إع������ادة �لإ

د�وكنز �أن �جلينات له������ا م�شابهات يف �شكل 

أو �أفكار  »ميم������ات memes«، �أي كلم������ات �

تن�شّل من خالل ثقافة ما، على نحو ما تتف�شى 

وتت�شارع �إمد�د�ت �لنقود )MI( يف �قت�شاد 

كينزّي Keynesian.  وقد دفع هذ� �لنوع 

نرتنت  غو�ء �أحد �ملتدخل������ني على �لإ م������ن �لإ

ليحاول ح�شاب مدى �رصعة �مليمة يف �لتحرك 

على حميط �ل�شجل �ملفتوح )على �فرت��س �أن 

�لف������ر�غ �ل�ش������رب�ين blogosphere حماٌط 

باأبعاٍد م������ا(.  وتبنّي �أن م�رصوع �نت�شار �مليمة 

 �أن بع�س �لت�شجيالت 
ّ

ل حدود له: �إذ تب������ني

������ب يف �إيقاف �ن�شياب �مليمات على حني  ت�شبَّ

)5(
�أن بع�شاً �آخر ت�شبب يف ت�رصيعها.

�إن �جلينوم genome باملعنى �ملعلوماتي 

�لعام، ي�شبه ن�ش������اً ب�رصياً �أو �رصد�ً من خالل 

�للغ������ة. وعلى م�شتوى عمي������ق ودقيق، ميكن 

�لقول �إن �للغ������ة �أي�شاً هي ن�شق ينظم نف�شه 

ن �أعر�فها )�أي قو�عدها( تقوم  ذ�تياً، ذلك لأ

أي�شاً بال�شماح  يف �آن معاً مبقاومة �لتغري�ت و�

له������ا من خالل تفاع������الت مت�شابهة، وتعّرٍف 

وتغذي������ة ر�جعة. �إن كل ع�ش������ٍو يف ثقافة ما 

أنه ت�شّدى مل�شاألة ترميز �لر�شائل لكي  لب������د �

أو  تر�شل دون �أن تتعر�س لوطاأة »�ل�شو�شاء« �

مل�شاحلته- ومل يكن ذلك حكر�ً على مهند�س 

 Claude Shannon ملعلومات كلود �شانون�

– بل �إنهم يظلون جميع������اً مدهو�شني مبدى 
�شمود �ل�شو�شاء �إز�ء حماولتهم.

قنية وجميع عمليات �لرتميز  �إن جميع �لأ

كرث  تظل عر�ش������ة »لل�شو�ش������اء«، و�لق�شم �لأ

�شو�شاًء ه������و �لق�شم �لذي ي�شتطيع �أن يقدم 

�أق�شى ما ميكن م������ن �ملعلومات �لتي تقا�س 

مب������ا حتمله من جتاوٍز ملا ه������و متوقع، ولكن 
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قل  كرث �شو�شاًء )�أي �لأ �لنوع من �ملعلومات �لأ

قل  قل ح�شماً( يبقى �أي�شاً هو �لأ تنظيماً و�لأ

فائ������دة. ذلك �أن �ملعنى بالتاأكيد لي�س وظيفًة 

من طبيعة »�ل�شو�شاء«، بل هو تنظيم معتمد 

.order على �لرتكيبية ولي�س جمرد ترتيب

�إن �ل�شو�ش������اء هي ر�شالة تعن������ي د�ئماً 

�شارة، و�شياع �ملعلومات.  �لغمو�������س وتاآكل �لإ

�إل �أن �لن�ش������خ �لبيولوجي������ة �خلا�شة لنظرية 

�ملعلوم������ات تف�شح �ملج������ال لل�شو�شاء – من 

آ DNA«، من مثل  خالل �أخطاء »دي- �إن- �

�لرو�م������ز غري �ملعقولة يف بي������ان متعلق بعلم 

�لور�ثة – هذه �لن�شخ ميكن �أن تكون م�شدر�ً 

أو ملعنى جديد )مثل �لتحول �ملتعلق  للتجديد �

بالنم������و(. و��شتناد�ً �إىل �لناق������د مايكل �رصز 

Serres �ل������ذي نادى ب������اأن �لر�شالة ميكن �أن 
تنق������ل ن�شيجاً غ������ري مق�شود، يق������ول رونالد 

بول�شن Paulson يف »�شو�شاء �لثقافة« �إن 

�ل�شو�ش������اء هو »�أي �شيء يت������ّم تلقيه دون �أن 

مٌر مغٍر  و�إنه لأ
 .)6(

يكون جزء�ًَ ما جرى بثه«

�لدع������اء باأن �للغ������ات �لطبيعية – تلك �لتي 

تخ�ش������ع للرتميز �شو�ء من خ������الل �لبيانات 

أو �لن�شو�س �ملكتوبة – تكون عادة  �ل�شفوية �

ن عالقاتها �لبنيوية  ذ�ت �شو�ش������اء خا�شة لأ

غام�شة �إم������ا بامل�شادفة و�إم������ا بالق�شدية.  

فم������ن جهة تب������دو مثل ه������ذه �للغ������ات �شبه 

ع�شوي������ة مبعنى �أن �لنا�������س ميكن �أن يكونو� 

مربجمني ور�ثي������اً – كما يق������رتح ت�شوم�شكي 

– ��شتن������اد�ً �إىل فر�شية م�شبق������ة، ومن جهة 
�أخ������رى يب������دون وكاأنهم م�شطنع������ون جزئياً 

مبعن������ى �أن �لعنا�رص �لرمزية يف لغتهم ميكن 

�أن تكون منقو�شة بالن�شبة �إىل �حلقيقة �لتي 

ميثلونها ومعر�شة للتالعب با�شتقاللية عنها 

من خالل بُن������ًى د�ئمة �لتجدد.  و�لغريب �أن 

�جلانب �لتقاين م������ن �للغات »�لطبيعية« هو 

أل�شنتن������ا �متيازها عن »�للغات  �لذي يعطي �

أو  نظمة �ملرئي������ة، � �ل�شطناعي������ة« مث������ل �لأ

أو �ملو�شيقية، وذل������ك مبعنى �أن  �لريا�شي������ة �

�لكلمة ميكن �أن تن������ال رفعاً من �شاأنها يفوق 

خ������رى.  �إل �أن  �شياء �لأ أو �لأ �ل�ش������ورة مثاًل �

ه������ذه �مليزة ل تكمن �إىل ح������د كبري يف غلبة 

»�شو�شاء« �للغة �لطبيعية من مثل مقدرتها 

عل������ى ترميز حجوم من �ملعلومات �أكرب بكثري 

نظم������ة �ملناف�ش������ة.  �إن تف������وق �للغة  م������ن �لأ

�لطبيعية قد ميح������و من �لقو�عد و�لرت�كيب 

ما ت�شتطيع �للغات �لب�رصية �أن تظهره.  وقد 

 Would Watson شتطاع ُول������د و�ت�شون��

ك Krick �أن يحاّل رم������وز »دي- �إن-  وك������رمِ

آ DNA« دون �ل�شتعان������ة بزوج������ة كري������ك  �

�لفنان������ة، �لتي ��شتطاع������ت �أن تب�رص �حللية 

�لتي مل يكن يف مق������دور �لرجلني �أن يتجاوز� 

Berners- و�شفها، ويق������ال �إن »برينرز يل

lee«، �شيخ �ل�شبك������ة �لتي ت�شمل �أرجاء �لعامل 
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كل������ه، منهمك يف ما ي�شمي������ه �شبكة �لدللت 

�للغوية Semantics web �لتي يعد باأنها 

�شتعيد �لب�شرية �إىل �ملعلومات »على م�شتوى 

جديد ورفيع« وذلك من خالل و�شلها بجدول 

)7(
نقلٍة جديدة.

بينم������ا تعتمد �لثقاف������ة �لب�رصية �عتماد�ً 

�شدي������د�ً على �للغ������ة �لطبيعية ف������اإن مر�كز 

قنية  �ل�شتب������اك �لع�شب������ي Synapses و�لأ

�لتي ت�شكل �لثقافة تعال������ج نقاط �ملعلومات 

خبارية �لتي تفوق  �لفردية و�ملجموع������ات �لإ

�إىل ح������د كبري ثالثة بلي������ون زوج من �لد�ويد 

�ل�شب������ب جن������د  وله������ذ�    .Nucleotides
ري �لت�شال �أكرث �جنذ�باً �إىل نقاد مثل  منظِّ

ميخائيل باختني Mikhail Bakhtin �أكرث 

ن باختني يرك������ز على طبيعة  م������ن �شريي�س لأ

»�حلو�ر« يف �لثقاف������ة، و�حلو�ر �لذي يظهر 

نف�ش������ه يف �شياقي �لزمان و�ملكان.  و�إذ يرفع 

باختني من �أهمية �ل�شياق �لثقايف فاإنه يخف�س 

ي ن�س بذ�ته.  �إن  من �دعاء�ٍت ��شتقاللية لأ

موقف باختني يكمل نظرية »�لبيئة �ملالئمة

Niche Theory«  �لت������ي ين������ادي بها دعاة 
بيئة �لت�شال من يعتقدون �أن �لثقافة هي 

قني������ة �مل�شرتكة �لتي ميكن  نوع بيئ������ي من �لأ

�أن تتغ������ري تر�تبيتها مع �مت������د�د �لزمن.  �أما 

كون �لر�شائل �لعدي������دة �لتي يجري بثها من 

قنية - �ل�شفوي������ة و�لطباعية  خالل ه������ذه �لأ

لكرتونية – ت�ش������كل بيئة من  و�لب�رصي������ة و�لإ

�ملعلومات �لو�شيطة.  فهذه �حلالة يجب �أل 

�شا�شية لهذه �لرت�تبيات  تطم�س �لوظيف������ة �لأ

�لثقافي������ة – لي�شت بريوقر�طي������ة بال�رصورة 

– �لتي تتوىل خلق �ملعن������ى من خالل تن�شيق 
ن �لثقافة  �لر�شائ������ل بدينامية لمتناهية.  ولأ

منطق������ة عليا من �ملعنى فاإنها ثقافة معاجلة 

معلوم������ات علي������ا.  وتاأ�شي�شاً عل������ى تركيبية 

�لثقافة، وهي تركيبية ل تنتج فقط عن وفرة 

أي�شاً  من �ل�شيفر�ت و�لعالقات �لبنيوية ولكن �

قنية �لتي تنقل  من خالل �لعدد �لوفري من �لأ

�ملعلومة، يظّل من �مل�شتحيل حتديد �لقابلية 

ي مكّون حملي من مثل  �لذ�تية �لتنظيمية لأ

ي م�شدر  أو ن�س.  ول ميكن لأ ر�شالة معينة �

بعين������ه �أن يكون م�شتقاًل �لله������م �إل يف �إطار 

�لثقافة �لبد�ئية جد�ً.  ثم �إّن حلظات خا�شة 

جد�ً من خالل �شيطرة تر�تبية معينة بذ�تها 

متّك������ن �أي �شيفرة �أن متار�س تاأثري�ً يف �ملعنى 

أي������ة حالة �شوف يخ�شع  يفوق �ملعدل.  ويف �

هذ� �ملعن������ى �إىل �ملعنى �ل������ذي ين�شئه معالج 

ثق������ايف يفوقه حجماً �إىل ح������د كبري، ويعالج 

»�ل�شو�ش������اء  Noise« - )بو�شفها خمرجاً( 

لي�س فقط لن�س حمدد ولكن �أي�شاً من خالل 

معاجلات �أخ������رى.  وبالتحليل �لنهائي تظل 

خرى  �لثقاف������ة �أعل������ى من كل �ملعاجل������ات �لأ

للمعلومات.  
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وتف�ش������ري ذلك هو �أن �لثقاف������ة ميكن �أن 

تتعام������ل ب�شهولة مع »�ل�شو�ش������اء« �لتي هي 

أية ثقافة.  وم������ن �ملمكن �لتو�شل �إىل  تر�ث �

مفهوم �لثقافة من خالل خمزونها �ملعلوماتي 

أو �إذ� �شئنا، م������ن خالل خمزونها �لهائل من  �

�ملعرفة، وقد مار�س ذلك عدد من �ملوؤرخني.  

�شا�شية، جتد كل بنية  ويف �أعمق �مل�شتويات �لأ

ب�رصية )من �ملكتب������ات �إىل �حلكومات(، وكل 

أو فنية( �ملعلومات على  �شنعة ب�رصية )عملية �

�شكل معرفة مرت�كمة وجتربة وخربة - تتكون 

�جتماعياً- ومعلوم������ات معاجلة مت �لرتقاء 

به������ا، وذلك على نحو م������ا ك�شفته �لدر��شات 

�لكال�شي������ة لل�شنعة �لب�رصي������ة على �ختالف 

أنو�عه������ا من �أقالم �لر�شا�س �إىل �ل�شحابات  �

)8(
. zippers

ومن بني وظائف �لثقافة �أن تكون جتميعاً 

مياء�ت  �ش������و�ت و�لإ على �مت������د�د �لزمن لالأ

و�لن�شو�������س و�ملعلوم������ات �ملكت�شبة و�لر�شوم 

أ�شا�شية تطفو  و�لعرو�س، وبع�شها معلومات �

عل������ى �ل�شطح من خ������الل �ل������رت�ث �ل�شعبي 

أ�شبهه م������ن �أقنية �ملا�شي  أو ما � »فولكل������ور« �

�ملخزون������ة، وبع�شها يكون ُمع������ّدلً ومتو�فر�ً 

ع������الم �لر�شمية.  ولكن  من خالل و�شائل �لإ

يكون بع�شها م�شطرباً، ونوعاً من �لف�شالت 

ح������و�ل، �أي �إن������ه حثالة  SNP يف �أح�ش������ن �لأ
وف�ش������الت �ل�شو�ش������اء �ملطروح������ة جانب������اً 

نتيجة لتف�شري�ت خائب������ة لوقائع �ملعلومات، 

�أو جم������رد ر�شائل تكون فيها ن�شبة �ل�شو�شاء 

أزياء،  �إىل �لعالم������ة sign عاليًة: �جتاهات، �

أ�شاط������ري، خر�فات، حقائق م�شوهة،  �أوهام، �

دعاي������ات،  أكاذي������ب،  � أيديولوجي������ات،  � آر�ء،  �

أي������ة ثقافة م������ا و�شو�ها  خزعب������الت.  ويف �

يجري تد�ول ر�شائل ذ�ت �شو�شاء يف رحاب 

�ملعاهد �ملركزي������ة و�لالمركزية، و�جلماعات 

باء  �ملحلية و�لعاملية و�ملعلمني و�لتالميذ و�لآ

منبوذين  و�لغرب������اء:  و�ملع������ارف  طف������ال  و�لأ

وم�شتعادي������ن، م�شوهني ومتماثل������ني لل�شفاء، 

وحتت ظ������روف مو�تي������ة �أو عر�شية، ورمبا 

غام�شة، كل هوؤلء ق������ادرون على توليد )�أو 

خ�رص�ن( �ملزيد من �ملعاين �لتي كانت مربجمة 

أو مرّم������زة coded يف د�خ������ل ذو�تهم.  �إن  �

أو تتلقى ر�شائل  �ملجموعة �ل�شكانية تر�ش������ل �

لي�ش������ت بب�شاطة من �لن������وع �لذي يعر�س يف 

أي�شاً  �لكت������ب و�ملكتب������ات و�ملتاحف، ولك������ن �

تتلقى �أ�شولً خل������رب�ت حم�شو�شة بال�شرت�ك 

أو َعَر�شي.  �إن  مٍ  � أد�ءٍ  م�شمَّ م������ع وكالء يف �

�ل�شو�ش������اء تت�������رّصب �إىل ع������دة مفا�شل من 

�لبث، بل �أي�شاً من خالل معاٍن غري مق�شودة 

)لنقل �إنها حثالت( حيث يحدث �لتجديد.  

وعلى �لرغم من كونها موثوقة وغري متوقعة، 

فاإنها جتعل �لتجدي������د ع�شياً على �لقيا�س، 

ذلك �أن جم������رد �لطبيعة �ملركب������ة لل�شبكات 
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�لثقافي������ة متكنه������ا من �أن تنتع�������س وت�شتعيد 

�ل�شتقر�ر �لذ�تي �شو�ء من خالل �لتناق�س 

أو �لع�شو�ئية. �

ولي�س من �لغريب �أن تت�شبب �لرتياد�ت 

قدم  �جلديدة يف ت�شويه �ملجاز�ت �لتقانية �لأ

عهد�ً.  )وبهذ� �ل�شدد ميكن لنا �أن نالحظ 

أبد�ً بل ترت�كم  �أن �ملجاز�ت �لقدمية ل متوت �

بدورها يف �شكل ُحثالت من �ل�شو�شاء(.  �إن 

�لرتياد�ت يف جمال �لذكاء �ل�شطناعي قد 

أنتجت ب�شائر مبالغاً بها حول »�لبث �ملح�شو�س  �

للوعي �لب�رصي �جلماع������ي«، �إىل جانب كون 

أو �لثقافة �ل�شرب�نية ميكن �أن ت�شبح  �لثقافة �

�ش������كال »نتاجاً ع�شوياً جماعياً  ب�شكل من �لأ

للعقل« كما قال �إم������ام �ملعلوماتية جون بري 

 ورمب������ا كان �أكرب 
 )9(

. J.P.  Barlou بارل������و

جماز مركب ب�ش������اأن �لثقافة هو �ملجاز �لذي 

مل������اين نكال�س  عالمي �لأ �أطلق������ه �ملنظ������ر �لإ

لوهم������ان Niklas Luhmann �لذي مزج 

أ�شا�س روؤيوية  ماكلوهان وليبنتز معاً عل������ى �

أو تخلُّ������ق ذ�تي منبث������ق من لقاء  وجد�ني������ة �

.  ويعتقد ماكلوهان �أن �لعقل �لب�رصي  قنالنَيرْ

يخط������ط ويظهر ذ�ت������ه من خ������الل �شبكات 

)10(
معلوماتية عليا.

أنني  و�أرجو �أن يكون ق������د �ت�شح للقارئ �

مل �أح������اول �خلو�س �ملبا�رص يف ق�شية �لهوية، 

وذلك لعتقادي �أن �لهوية هي نتاج م�شرتك 

بني �لور�ثة �لع�شوية و�لبناء �لثقايف، وتكون 

جم������از�ً يف �أح�ش������ن جتلياته������ا.  ويف �لو�قع، 

ق�شدت �أن �أعالج م�شاألة �لثقافة و�لثقافات 

نني ل �أعرف  من ز�وية جانبي������ة، وجمازياً لأ

أي������ة طريقة �أخ������رى للتقرب م������ن مثل هذ�  �

 �إن �ملجاز�ت – على 
)❖❖❖(

�مليد�ن �لو��ش������ع.

 Thomas حد قول �لرو�ئي توما�س بن�شون

ة وطعنة للحقيقة«.  
َ
ي� �ررْ Pynchon : »هي فمِ

ثم �إنه من �ملمك������ن د�ئماً �إ�شاءة ��شتخد�مها، 

أّدت ق������ر�ء�ت �لق������رن �لتا�شع ع�رص  فمث������اًل، �

�ملجازية للنمّو �إىل �إ�شاعة عقيدة �لد�روينية 

ن  �لجتماعية �خلبيثة، مع ما خلفته حتى �لآ

من عقابيل.  ثم �إن علماء مثل جفري ويكني  

Wicken Jeffery يرف�ش������ون رف�ش������اً باتاً 
�لقول باأن �لتماثل �جلزئي �ملنبثق من نظرية 

ع������الم ي�شتطيع �أن يدع������م »خر�فات« من  �لإ

أو �ل�شتقالل �لذ�تي.   مثل �لتنظيم �لذ�ت������ي �

ه 
ِّ
نها توج� ولكن تبقى �ملجاز�ت ذ�ت �أهمية لأ

أو �إطالق  �أفهامن������ا �ش������و�ء باجتاه �شبطه������ا �

أ �حل������الت، تقودنا  أ�شو� �لعن������ان له������ا.  ويف �

�ملج������از�ت �إىل �إطالق مفرد�ت جديدة متاماً 

يف �للعب������ة �للغوية، ومن �ملوؤك������د �أن �لثقافة 

ت�شتطيع بالتاأكيد �أن جتد قيمة يف مثل هذه 

�ملفرد�ت.

ن�شانية  ومن ب������ني �إح������دى �خل������رب�ت �لإ

ك������رث حدة – وهن������ا لبد م������ن �لتاأكيد �أن  �لأ
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�لثقاف������ة هي نوع م������ن �ملمار�شة قد ل يكون 

متطابق������اً مع �ملعاجل������ة – ميكن �أن نذكر �أن 

أو �ملعلوم������ة قد تتعر�������س لل�شياع،  �ملعرف������ة �

لي�������س فقط من خالل �مل�شائ������ب �أو �حلرب 

أو �لغلبة، ولكن �أي�شاً من  �أو عدم �لت�شام������ح �

خالل مر�س �ألزهامير �لثقايف، ونحن نعتمد 

على �لثقافة لتحافظ على معلومات مهجورة 

�أو مقموعة غالباً ما تك������ون مت�شلة بالهوية 

أو تقهقر يف �لذ�كرة  ذ�تها، �أو �شحية ن�شيان �

من خالل �أقنية تكون غام�شة مثل عمليات 

�لرتكي������ب �لور�ثي.  ويجب على �لثقافات �أن 

تخت������ار ��شتمر�ر �لعي�������س، وهي �شتفعل ذلك 

دون �ش������ك يف مو�جهة �لعوملة وهذ� يعني �أن 

أو يوؤمل �أن ت�شمد  فق������د، �
ُ
�ملعلومات �شوف ت�

على �ش������كل »�شو�شاء« ميك������ن ��شتعادتها يف 

أرباب �ملعلوماتية  مرحلة تالية.  وينبغي على �

�أن يحاولو� تخزين �أق�شى ما يف ��شتطاعتهم 

ملو�جه������ة �أي تنظي������م طو�رىء ق������د يطيح به 

جمدد�ً.  

أ�شمالية  أّن �لر� أولئك �لذين يعتق������دون � و�

متث������ل نهاية �لتاريخ، من �ملحتمل �أن ينظرو� 

أية  �������زشر�ً �إىل كل ثقاف������ة �شو�شائي������ة.  ويف �

حال������ة �شوف تتعاي�������س �ملج������از�ت �ملتنازعة 

ولكن ب�شعوبة.  وينبغي �أن يكون و��شحاً يف 

ن�شانية  أوؤم������ن �أن �لثقافات �لإ أنني � ذهان � �لأ

ت�ش������رتك يف �لكثري م������ن �أنظمته������ا �أكرث من 

��شرت�ك �لثقافات �لتكنولوجية.  �إن �لثقافة 

�حلي������ة، �لقائمة على �لتفاع������ل �ملركب بني 

أية  �أحيائها، ت�شتطيع �أن ت�شمد حتت �شغط �

بنية م�شطنعة تفر�������س عليها.  �إن جماز�ت 

�لتنظيم �لذ�ت������ي ت�شتطيع �أن تتحدى تقاليد 

�لت�شي������ري و�لتحكم.  وعل������ى �ملعلوماتيني �أن 

يحاول������و� �لقتن������اع باأن �لثقاف������ات ميكن �أن 

تقاوم حماولت �لت�شيري بل �أن تبعدها جانباً 

�شباب وجيهة و�أن حتاول بدلً منها �كت�شاف  لأ

عمليات �جتماعية �أكرث عمقاً، ول�شيما تلك 

�لعمليات �لتي ت�شتطي������ع �أن توّلد �ملفاجاآت.  

وعلى �ملعلوماتيني �أن ي�شغو� و�أن يقروؤو� و�أن 

يالحظو� قبل �أن يحاول������و� ب�شط حتكمهم.  

وعليه������م �أن يكت�شفو� م�شال������ك ثقافية تُي�رصِّ 

�ن�شياب �ملعلوم������ات، و�أن يتخطو� �لنظريات 

 Diffusion of خل������ام مثل »ن�رص �لتجديد�

Innovation «.  ورمبا وجب عليهم �أي�شاً 
أنف�شهم بانتظ������ام �أن �لثقافات  �أن يذّك������رو� �

�لتقني������ة، مهما كان ترتيبها �ملتد�خل، لي�شت 

�إل جمرد معاجلة معلوم������ات ع�شوية قائمة 

أ�شا�������س �ملحاكاة، وعليه������م �أن يتذكرو�  على �

أي�شاً �أن �لهوية يف �أي نوع من �لثقافة لي�شت  �

أية  خرى.  وعلى � �شل عن �لأ ن�شخ������ة طبق �لأ

أي������ة �شل�شلة من �ملجاز�ت  حالة، �إن تفح�س �

تتيح فر�شة جي������دة للمعلوماتيني وهي تعمل 

على تقدمي ما يف  جعبتها.
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)❖( احرتمنا طريقة املوؤلف باإيراد هذه املراجع يف �صياق البحث )املرتجم(.

)❖❖( بع���ص هذه امل�ص��طلحات غري موجود حت��ى يف اأحدث طبعة من القامو�ص الطبي املوحد )ال��ذي التزمنا به(، رمبا 

نها م�ص��طلحات تخ�ص�صية حديثة جداً، واحلق اأنه ال جدوى من ترجمتها ويف كل يوم تتوالد م�صطلحات جديدة  الأ

.  )املرتجم(.

)❖❖❖( يالحظ يف كتابات غربية عديدة اأن م�صاألة الهوية لي�صت مقلقة كما هي احلال يف املنطقة العربية )املرتجم(.

املراجع
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نكلي������زي جون كيت�س   )1795 - 1821(  اخت������ر ال�شاعر الرومانتيكي الإ

John Keats املتع الناجمة عن املظاهر اجلمالية املتنوعة، وتوقف يف حياته 
اأمام اجلمال الب�رشي املح�شو�������س، وذاك الذي حتفل به الطبيعة والفن، وتاأمل 

أ عليه، وهو ما عنى له على الدوام، انق�شاء  نتيجة للتغري والف�شاد الذي يطرا

املت������ع وزوالها، وحتى عندما تكون املظاهر اجلمالي������ة يف اأبهى �شورها، فاإن 

الت������داول يجعلها تبهت وتتوارى، وي������رك يف النف�س اإح�شا�شا بال�شاأم يدفع اإىل 

موا�شلة البحث عن التنوع واجلّدة يف تلك اجلماليات املح�شو�شة. واأمام هذه 

كاتب وباحث �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

جون كيت�س وطاقة اخليال

❁
د. غالب �سمعان
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�حل������ال �مل�ؤملة كان ال ب������د لل�شاعر من �إيجاد 

حّل ما، ميّكنه م������ن �إد�مة �ملتعة و�الحتفاظ 

أنه �شعى م������ن �لناحية  به������ا، وبالرغم م������ن �

�ل�جد�نية، �إىل تاأبي������د �ملتع �ملح�ش��شة �لتي 

أو تغري، و�لتي ي�شتطيع  أ عليها تبدل � ال يط������ر�

�لفن، �ل������ذي يبقى بعد م�ت �شانعه وفنائه، 

�أن يحتفظ بها، من خالل �لتغلب على �لزمن 

وتاأثري�ته، فاإنه �أدرك �أن هذه �لغلبة مزع�مة 

وغ������ري حقيقية، وهكذ� فاإن������ه �ندفع باجتاه 

 Transcendental إعطاء بع������د متع������ال�
للجم������ال �ملح�ش��س، �أي باجت������اه خلق مثال 

أ عليه تبّدل  �جلمال �ملاور�ئي، �لذي ال يطر�

أ�شعاره يدع� �إىل  أو ف�شاد. ويف طائفة م������ن � �

�عتماد طاق������ة �خليال Imagination من 
�أجل �كت�شاب هذ� �لن�ع من �ملتع، ولي�س من 

أو �إدر�ك �ل��قع �ملبعرث  �أج������ل �إعادة تنظي������م �

و�ملركب، وه������� ما يبدو ب��ش�ح يف ق�شيدته 

 )Fancy لت������ي حمل������ت عن��������ن )�لتخي������ل�
�شافة �إىل �خليال باملعنى  �لذي ينط�������ي باالإ

�ل�شيك�ل�جي، على �لرغب������ة و�ل�لع و�لت�ق، 

وفيها يطمح �إىل �جتناء �ملتع �حل�شية، كمنهج 

حياتي هادف �إىل كف �ل�شاأم و�ملعاناة و�إد�مة 

حال������ة �لتمتع، فاالنط������الق ور�ء �لتخيل ه� 

�لبديل ع������ن زو�ل �ملتع، و�لكفيل باالحتفاظ 

به������ا، وهذ� كله يرت�فق م������ع خلل يف �لعالقة 

�لقائمة مع �لعقل و�ل��قع، وهنا �أي�شا ميكن 

�عتبار �لعالقة مع طاقة �خليال ذ�تها، غري 

�شليمة متاماً، ونحن يف �حليز �ل�شيكولوجي، 

وما من �إ�شارة �إىل �لو�ق������ع و�إمكانية �لرتدي 

فيه، م������ن �لناحية �لأخالقية، و�ل�شاعر يعلم 

�أن �عتماده على �خليال لن يقوده �إىل �لظفر، 

فامل�شكلة �جلوهرية �لتي يو�جهها يف ق�شيدة 

)�لتخيل( هي م�شكلة �لتغري Change وزو�ل 

�ملتع �حل�شي������ة، نتيجة �لتد�ول و�لذبول، وما 

يتبعهما من �ش������اأم ومعاناة، وفيها يكون على 

�شلة عميقة بالطبيع������ة و�ملظاهر �جلمالية 

�ملح�شو�ش������ة، ود�ئم������ا يجد منها م������ا يكفي 

عانته و�نت�شاله من حزنه، يف ف�شول �لربيع  لإ

و�ل�شيف و�خلريف، �أما يف �ل�شتاء فاإنه ي�شعر 

بالكاآبة، وي�شتعني باخليال ق�شد ��شتح�شار 

�ملظاه������ر �جلميلة �لت������ي مل يعد لها وجود يف 

�لطبيع������ة من حوله، ويوؤك������د للقارئ �أن هذ� 

�ملنهج قادر على ح������ّل �مل�شكلة �لتي تع�شف 

به، و�أخ������ري�ً ي�شتح�������رص �ل�ش������ور �جلمالية 

هو�ء �لب�رصية،  �حل�شية، �لقادرة على �إثارة �لأ

أنه ميتدحها وي�شع������ى �إىل �إيقاظها، دون  �أي �

أية �إ�ش������ارة منه �إىل �إمكاني������ة وجود تناق�س  �

خالقي������ات �لعرفية �لقومية، وظاهرة  بني �لأ

غر�ء، وما هو جدير بالذكر، �أن �ل�شاعر  �لإ

أو �لتنافر بني  ي�شت�شعر نوعاً م������ن �لتعار�س �

�لتخيل و�لعقل، �لذي يلعب دور عرقلة �أمام 

فاق �لو��شعة: �نطالقات �خليال يف �لآ
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دائما... دع اخليال يهيم،

فامل�رصة ل ت�صتقر اأبدا مب�صكن..

امل�رصة العذبة من مل�صة تذوب،

كالفقاعات حني يرجمها املطر.

لتدع اخليال املجنح اإذن يهيم

خال الفكر املمتد اإىل ما ورائه.

افتح باب �صجن العقل على م�رصاعيه،

فيندفع اخليال خارجا ويحلق نحو ال�صحاب.

اإيه اأيها اخليال العذب! فكوا اإ�صاره،

فملذات ال�صيف يف�صدها التداول،

ومتعة الربيع

تذوي كما تذوي اأزاهريه،

كذلك فاكهة اخلريف القرمزي ال�صفتني،

املت�رّصج حياء خال ال�صباب والندى،

تبعث ال�صاأم لكرثة املذاق. ماذا تفعل اإذن؟

اجل�س اإىل جوار النار، عندما

حطاب اجلافة �صّواءة تلتهب الأ

يف روح ليلة �صتاء،

ر�س ال�صاكنة، �صوات يف الأ عندما تخمد الأ

ويتناثر الثلج املتكتل

حني يطاأه حذاء الفاح الثقيل،

وعندما يقابل الليل الظهرية

يف موؤامرة قامتة

لتنفي امل�صاء من �صمائه.

اجل�س اأنت هناك، واأطلق خليالك العنان،

بعقل يختلج رهبة من نف�صه،

اأطلق اخليال اإىل اأعلى ال�صماء... اأر�صله!

فله خدم يلبون رغباته،

�صياأتيك، رغم ال�صقيع،

ر�س، باجلمال الذي فقدته الأ

�صياأتيك بكل مباهج ال�صيف،

بكل براعم مايو واأزهاره،

من احل�صي�س الندي اإىل الع�صلوج ال�صائك،

وبكل كنوز اخلريف املكّد�صة،

يف �صكينة يلفها الغمو�س:

و�صيمزج هذه امل�رصات معا

كاأنها خمور ثاثة متمازجة يف قدح

تنهل منه واإذا بك ت�صمع 

اأنا�صيد احل�صاد وا�صحة النربات

وحفيف القمح اأثناء احل�صاد،

والطيور احللوة تن�صد ال�صباح،

ويف نف�س اللحظة- اأن�صت!

اإنها قرّبة الربيع الوليد،

اأو الغربان، تنعق على عجل،

باحثة يف كل مكان عن الع�صي والق�س.

جتّرع ذلك الكاأ�س

و�صرتى بنظرة واحدة

قحوان والنوفر، الأ

والزنابق ذات التيجان البي�صاء،

واأول زهرة �صفراء وليدة انبثقت يف الربيع

خ�رص، فوق ال�صور النباتي الأ

�صرتى زهرة العي�صان مرتّبعة يف الظل،
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ملكة منت�صف مايو الزرقاء،

وكل ورقة، وكل زهرة

لئ من نف�س الرذاذ عة باآ مر�صّ

�للصللرتى فلللاأر احلللقللول يللخللاللل�للس النظر 

مت�صلا،

هزيا لطول رقدته يف حجره،

والثعبان الذي اأنحفه ال�صتاء

يلقي بجلده على �صفة م�صم�صة،

و�صرتى البي�س املرق�س يفق�س

يف الع�س فوق ال�صجرة،

عندما ي�صتقر جناح اأنثى الطري

هللللادئللللا فلللللوق علل�للصللهللا اللللللللذي يللعلللللوه 

الطحلب،

و�صرتى بعد ذلك العجلة والنزعاج

عللنللدمللا تللخللرج جللمللاعللات الللنللحللل من 

خليتها،

وثمار البلوط النا�صجة تت�صاقط

بينما اأن�صام اخلريف تغني.

اإيه اأيها اخليال العذب! دعوه حّرا طليقا،

فكل �صيء يف�صده التداول.

اأين هو اخلد الذي ل يذبل

من كرثة التحديق فيه؟ اأين هي الفتاة

التي تظل �صفتاها النا�صجتان ن�رصتني دائما؟

كانت  مهما  ت�صئمنا  ل  الللتللي  الللعللني  هللي  اأيلللن 

زرقتها

اأين هو الوجه

ن�صان روؤيته يف كل مكان؟ الذي يود الإ

ن�صان اأين هو ال�صوت الذي يود الإ

�صماعه دائما، مهما كانت رخامته؟

امل�رصة العذبة من مل�صة تذوب،

كالفقاعات حني يرجمها املطر

دع اخليال املجنح اإذن ياأتيك

بطيف امراأة يع�صقه فكرك،

عذبة العينني كابنة كريي�س

قبل اأن يعّلمها اإله العذاب

كيف تعب�س وكيف تلقى اللوم،

خلل�للرصهللا وجللنللبللهللا اأبللليللل�لللس كللخلل�للرص هلليللبللي.. 

وجنبها،
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عندما انزلق نطاقها من م�صبكه الذهبي،

و�صقط رداوؤها اإىل قدميها،

بينما كانت مت�صك بالكاأ�س العذبة،

فهام بها جوف حّبا.. مّزق تلك ال�صبكة احلريرية

التي توثق اخليال،

اقطع على عجل خيط �صجنه،

فياأتيك مبثل هذه املتع

دع اخليال املجنح يهيم،

فامل�رصة ل ت�صتقر اأبدا مب�صكن.

و�إذ� كان������ت طاق������ة �خليال وف������ق �ملفكر 

يط������ايل جيوف������اين باتي�شتا فيكو  و�مل������وؤرخ �لإ

 Giovanni Battista )1744 - 1668(

Vico نامي������ة من������و�ً عظيم������اً يف �لع�ش������ور 
أولئك �لذين عرّبو�  �لبد�ئية �ل�شالفة، ف������اإن �

ع������ن �أحالمه������م و�أمانيهم فيه������ا، �إمنا فعلو� 

ذل������ك بتلقائي������ة، ومل ي�شط������رو� �إىل ��شتبعاد 

�لعقل و�لتنكر له، عرب جهد �إر�دي مق�شود، 

مثلما ب������د� �أن جون كيت�س ي�شعى �إىل �لدعوة 

�إلي������ه و�لقيام به، وهذ� كل������ه ي�شري �إىل رغبة 

�ل�شاع������ر �لوجد�ني������ة يف �لع������ودة �إىل تل������ك 

أو �إىل �إحيائها يف  زمنة �لبد�ئية �لقدمية، � �لأ

�لع�شور �حلديثة، من خ������الل مناذج ب�رصية 

توؤمن باخليال، وت�شع������ى �إىل ��شتبعاد �لعقل 

م������ن وجد�نه������ا. و�إن »�لتخيل« �ل������ذي يلجاأ 

�إلي������ه يف �لق�شيدة �ملذك������ورة ��شرتجاعي يف 

�أكرثه، �أي �إنه ي�شرتجع خرب�ت ح�شية �أدركها 

فيما م�ش������ى، دون �أن تكون �لق�شيدة خالية 

بد�عي �لفن������ي، �لذي يعني  من �لتخي������ل �لإ

�إ�شاف������ة �أخيلة مل يخترب �ل�شاع������ر م�شمونها 

�حل�ش������ي بال�شكل �لذي عر�شه������ا فيه. ومن 

منظور �أخالقي ع������ريف، وهو �شاأن مل يعباأ به 

�ل�شاعر، �أي �إنه مل ي�شت�شعر يف ذ�ته ما يدفعه 

�ش������ارة له، فاإن �لفيل�ش������وف �لفرن�شي  �إىل �لإ

 Rene  (1596-1650) دي������كارت  ريني������ه 

Descartes ر�أى يف �لتخيل م�شدر� خطر� 
لل�ش������الل، عندما يكون ناجم������ا عن �نفعال 

أ�ش������ار �لفيل�شوف �لهولندي  ج�شدي، وكمثله �

 Baruch )1677 - 1632( �باروخ �شبينوز

Spinoza �إىل �أن �لتخي������ل يك������ون قوة غري 
فكار  أ�شا�س �لأ �أخالقية، عندما يقوم عل������ى �

أو يك������ون م�شدر�  �لت������ي ل تطاب������ق �لو�قع، �

ن�شان، وهكذ� فاإن  هو�ء �لت������ي ت�شتعبد �لإ لالأ

أد�ء جون كيت�س يبدو غري �أخالقي وفق هذ�  �

مكان  �ملعيار �خلارجي، �لذي ل������ن يكون بالإ

�عتب������اره معيار�ً ذ�تي������اً قائم������اً يف ذ�ته، ما 

د�م غ������ري قائم فيه������ا بالفع������ل، �أي �إنه يعني 

�لفيل�شوف������ني �ملذكورين، باأك������رث ما يعنيه. 

و�ملاأثور عن �لكاتب �لعربي �للبناين ميخائيل 

نعيم������ة )1889-1988( �عتق������اده باملكانة 

�لرفيعة �لتي تت�ش������ف بها �لقيم �لأخالقية، 

وباأنه������ا �أجدى م������ن �ملعرف������ة �حل�شية، لدى 

حماولة �لظفر بالر�شى �حلقيقي، و�لتقرب 
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�إىل �هلل، ففي بد�ي������ة كتابه )�لبيادر( وحتت 

عنو�ن »يف �لعا�شفة« يخترب �ملتع �حل�شية يف 

ف�شول �لربي������ع و�ل�شيف و�خلريف، ويق�رص 

كالمه على �ملظاه������ر �جلمالية يف �لطبيعة، 

وكلما لح له �أن �ملتعة �لتي يظفر بها، كافية 

ود�ئمة، وغري قابلة للزو�ل، يكت�شف �أن �لتغري 

�ل������ذي ياأتي عل������ى �جلمالي������ات �ملح�شو�شة، 

أنها  أت������ي �أي�شاً على �ملتع �ملتول������دة عنها، و� يا

ت�شتح�رص معها �أحز�ناً، تك�شف �لنق�س �لذي 

أد�ء حياتي  ير�فق طبيعتها، وتدف������ع باجتاه �

أنقى، و�أكرث جد�رة باعتباره م�شدر� حقيقيا  �

لل�شعادة، و�أخري�ً ته������ب �لعا�شفة يف �ل�شتاء، 

وي�شعر باجل������وع و�لعط�س و�لربد، ويدخل يف 

أنه يتمكن �أخري�  دّو�مة �خلوف و�لياأ�س، غري �

من �كت�شاب �لف�شائل �لأخالقية، و�إدغامها 

يف بنيان������ه �ل�شيكولوجي �لذ�ت������ي، وي�شتبدل 

 Vision لروؤى �خليالي������ة �حل�شية، بالروؤيا�

�لروحية �ملتعالي������ة، �أي �لو�قعة فوق م�شتوى 

ح�شا�س �لعادي، و�لتفكري �لعقالين �ملاألوف،  �لإ

وبالفعل يتمكن من �لتقرب �إىل �هلل، و�لظفر 

بال�شع������ادة �لروحية �حلقيقية. وباملقارنة مع 

أد�ء �أخالقي  ج������ون كيت�س، يبدو لنا بو�شوح، �

أنها  يخت������رب �لتج������ارب �حل�شية، ويكت�ش������ف �

غ������ري كافية، فيندفع باجتاه �ملعرفة �لروحية 

قدر على �إي�شال �لكائن �لب�رصي  عمق، و�لأ �لأ

أك������رث �ت�شاع������ا. و�إىل ذلك يحاول  آف������اق � �إىل �

�ل�شتعانة بالتخي������ل، بغية ��شرتجاع �ملظاهر 

�لتي ز�لت من �لطبيعة، دون جدوى، �أي �إنه 

أد�ًء خاطئ������اً، وغري كاف، �أما  يعت������رب �لتخيل �

جون كيت�������س فيتوقف يف هذ� �ملوقع، ويبقى 

د�خل نط������اق �ل������روؤى �حل�شي������ة، ول ينتقل 

�إىل خ������رب�ت معرفية مغايرة له������ا من حيث 

نوعيتها. 

ومن غنائياته �لهام������ة �لتي ميتدح فيها 

�لتخي������ل، وي�شتعني به، غنائيت������ه )�إىل �شيكي 

لهة �لت������ي �عتربت �أجمل  To Psyche( �لإ
�شاطري  أة يف زمانه������ا، على ما ورد يف �لأ �مر�

 Eros غريقية، و�لتي وقع يف حبها �إيرو�س �لإ

�إله �حلب، ومل حتظ بالتقدي�س �لذي حظيت 

نها كانت �آخرهم على  خ������رى، لأ لهة �لأ به �لآ

وملب، عل������ى �أن �ل�شاعر �لذي ياأ�شف  جبل �لأ

أنه �شيك������ون �لويف لها،  لهذ� �مل�ش������ري، يقرر �

أ�شطورتها  وهك������ذ� فاإنه ي�شع������ى �إىل �إحي������اء �

بق������وة، ول تخلو �لق�شيدة م������ن �إ�شار�ت �إىل 

بدي،  �ل�شرتخاء و�لر�حة و�لنوم، و�حلب �لأ

�لذي تبقى �شعلته على �تقادها، وهو يتما�شى 

يف ق�شيدته مع �لفكرة �لقائلة بالتو�فق بني 

�لنبوة و�خليال، �أي م������ع �لفكرة �لتي �أقرها 

�لفيل�ش������وف باروخ �شبينوز� يف موؤلفه )ر�شالة 

أ�شو�طا  يف �لاله������وت و�ل�شيا�شة(، ويقط������ع �

على هذ� �مل�شار، ويف �إطار ديني وثني مرتفع 

ع������ن �لدنيوي������ات، �أو هو �شامل له������ا، وقادر 
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على �حتو�ئه������ا، يبارك �لعالقة �لعميقة بني 

أنه  �لعا�شقني �لوفيني، ويعاهد »�شيكي« على �

خال�س ملا ترمز  �شيبني لها يف عقله �ملتقد بالإ

�إليه، من جمال وحب ومتعة، مذبحا مباركا، 

و�ش������ريدد تر�نيم �متد�حه������ا با�شتمر�ر، وهو 

م������ا يعني �أن طاقة �خلي������ال لديه ��شتثمرت، 

�شافة �إىل ��شتثمارها يف ��شتح�شار �ملتع  بالإ

�حل�شية �لغائبة، يف �لق������رت�ب من �مل�شاعر 

�لكهنوتي������ة �لنبوية، ويف �لبد�ي������ة ثمة �إ�شارة 

�إىل �أن ه������ذ� �حلل������م �لذي عا�ش������ه �ل�شاعر، 

أت������اه بينم������ا كان يتجول هائم������ا على وجهه  �

يف �لغابة، وه������ذ� �لتقدمي �لد�ل على وجود 

لهة �شيكي،  ظاهرة �ملعاناة، يحّر�س �حللم بالإ

وحبيبها كيوبيد �لعا�شق �لويف، ويدفع به �إىل 

�لرغبة يف �لغن������اء و�لعزف، و�إقامة �ل�شعائر 

�لكهنوتية. وكانت �ملعاناة قد دفعت �ل�شاعر 

أة فائق������ة �جلمال، يف  �إىل �حلل������م بلقاء �مر�

 The( ق�شيدته )�ل�شي������دة �جلميلة �لقا�شية

 Beautiful Woman Without
Mercy( �لتي ي�شعى فيها ور�ء عامل �شحري، 
مليء باملت������ع، ويف بد�يتها ت������رد �إ�شارته �إىل 

�شى و�حلمى، وهذه  �لوح������دة و�ل�شحوب، و�لأ

حو�ل �لنف�شية �ملوؤملة، تدفع باجتاه �حللم  �لأ

و�لروؤيا، فيلتقي فتاة بارعة �حل�شن من بنات 

أنه  �جل������ن، ويتب������ادلن �حلب و�لقب������ل، غري �

ي�شتيقظ �أخري�ً من �حللم، ويرجع �إىل �لو�قع 

وقد �حتّدت �آلم������ه وبلغت �أوجها، و�لالفت 

زمة �لنف�شية �لتي يعاين منها �ل�شاعر،  �أن �لأ

�أكرب من �أن يقدر على �حتو�ئها �أو جتاوزها، 

ومع ذلك فاإنه ي�شف نف�شه بالفار�س �لقوي، 

ونحن �أمام �عتب������ار رومانتيكي حقيقي، �أي 

�إنه �عتب������ار يجعل �لود�ع������ة و�لرقة ميزتني 

هامتني، من مي������ز�ت �لفار�س �لرومانتيكي، 

و�أخري�ً ي������رى �ل�شاعر فيما ي������ر�ه، جمموعة 

مر�ء �لذين �أوقعتهم »�ل�شيدة  من �مللوك و�لأ

�جلميلة �لقا�شي������ة« يف �رص�كها، ودفعت بهم 

أم������ا �ل�شيدة نف�شها  أ�������س و�ل�شحوب، � �إىل �ليا

خرى، من �لنمط �لرومانتيكي  فتبدو هي �لأ

�لرقي������ق، و�لق������ادر عل������ى �إغ������ر�ء �لرجال، 

و�إيقاعه������م يف حبائ������ل �لفتت������ان، ولرمب������ا 

�نطوت كال�شاعر و�لفر�ش������ان �لرومانتيكيني 

على �لرق������ة �لعميقة، و�لقابلي������ة لالنك�شار 

يف مو�جهة �أحد�ث �حلي������اة ونو�ئبها، وهذ� 

بدوره �أورثها رغب������ة دفينة بالنتقام، وقدرة 

غو�ء، مع بقاء  على ��شتخ������د�م جمالها يف �لإ

ج������و�ء �مل�شحورة،  �ملي������ل �لرومانتيكي �إىل �لأ

و�لفائقة �جلمال، قائم������ا يف ذ�تها �ملعنوية. 

وبالطبع يهتم �ل�شاعر هنا باجلمال �لب�رصي 

حتدي������د�، وبالرغبات �حل�شي������ة �لتي حتفز 

أة �إىل �لتالقي، و�ختبار �حلب  �لرجل و�مل������ر�

�ل�شه������وي �ملاألوف يف �حلياة �لو�قعية، ورمبا 

كانت معاناة �لفار�������س �لرومانتيكي �لقبلية، 
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حافزه �لد�خل������ي للظفر بالروؤي������ا �جلميلة، 

�لت������ي �أدركه������ا �إدر�كا على �شل������ة بالبو�عث 

�لنف�شي������ة، �أكرث من كونه �إدر�كا ح�شيا عاديا، 

�أي �إن �خل������ربة �لنف�شية �لت������ي ينطوي عليها 

�ل�شاع������ر، �نبثقت يف هذه �حلالة من �لروؤيا، 

وما حتفل ب������ه من م�شامني، وهذه �حلقيقة 

بد�عي �لفني لدى �ل�شاعر،  �أعانت �خليال �لإ

فاأخرج ق�شيدته �لتي تبدو غام�شة ومبهمة، 

بالقدر �لذي تكون فيه �خلربة، �لتي ت�شفها 

غري ماألوفة ل������دى �لقارئ. ويف �لعامل �لعربي 

ع������رب �ل�شاع������ر �لرومانتيكي �مل�������رصي �أمل 

دنقل )1940-1983( يف ق�شيدته )حكاية 

أمني������ة م�شابهة، حيث  �ملدين������ة �لف�شية( عن �

م������رية �لفائقة �جلم������ال، ويغرتف  يلتقي بالأ

من لقائه بها ق������در�ً من �ملتعة، �لتي ل تلبث 

�أن تنق�شي بانق�شاء �حللم، و�نتهاء �أويقات 

�مل�رّصة �لق�شرية، و�ل�شاعر يعرب عن نفوره من 

�مل�ش������كالت �لو�قعية، وللمعاناة �لتي يذكرها 

بو�عثه������ا �لقائم������ة يف �لو�قع �ل������ذي يعاينه، 

أن������ه �أ�شعف من �أن يو�جه  أنه يكت�شف � على �

�لطغيان و�لق������وة، ومن �أن يتج������اوز �لو�قع، 

ن�شان،  وما في������ه من �شوء�ت تقلل من قدر �لإ

وحتط من كر�مته. 

ويف ق�شيدت������ه �لذ�ئع������ة �ل�شي������ت )على 

ب�شاط �لريح( يحلّق �ل�شاعر �لعربي �للبناين 

فوزي �ملعلوف )1899-1930( فوق �لو�قع، 

وم������ا تنط������وي علي������ه �حلي������اة �لو�قعية، من 

حد�ث �ملوؤملة، يف رحلة تعود عليه  �ملعاناة و�لأ

مل �لذي  بلحظات م������ن �ل�شعادة و�حلرية، فالأ

يتجاوز كل �حلدود يتحول �إىل معاناة كبرية، 

دون �أن تكون هناك �إمكانية للخال�س منها، 

ويف مو�جهتها يعم������د �ل�شاعر �إىل �ل�شتعانة 

بطاق������ة �خليال، وثمة �رتب������اط يف ق�شيدته 

بني مفهوم �لروح �حل������رة، وكل من �ل�شعادة 

و�حلري������ة، بعيد� ع������ن �لو�ق������ع وم�شكالته، 

و�ملعروف عن �ل�شاعر فوزي �ملعلوف رهافة 

حا�شي�س، وجي�شان �لعو�طف، و�لرقة �لتي  �لأ

ذى،  جتعله غري قادر على �حتمال �لظلم و�لأ

أثناء حياته �لق�شرية،  أرق������ه يف �لو�قع � وما �

ظاهرة �لنحطاط �لأخالقي، و�ملكا�شب �لتي 

�رص�ر، وه������و �ل�شاعر �لذي نظر  يحققه������ا �لأ

بارتياب �إىل �ملطامع �لب�رصية، ور�أى يف �شعي 

�لب�رص �إىل �متالك �ملال �لوفري �شالل معيبا، 

ث������م �أن �لرتباط �لقائم ب������ني �لقوة و�ملعايري 

�لتي يتم �تخاذها لتحديد �ل�شو�ب و�حلق، 

قاده �إىل �لتعبري ع������ن رف�شه للحال �لقائمة 

يف �لع������امل ونفوره منها، وه������و يعتقد �أن هذه 

ح������و�ل متثل �حلقيق������ة �لو�قعية، وما من  �لأ

حقيقة قادرة عل������ى �عرت��شها ومكافحتها، 

جناز�ت �لعلمية،  حتى �إن �ل�شك ر�وده يف �لإ

و�لنو�ي������ا �لب�رصي������ة �لت������ي توظفه������ا خلدمة 

�أهد�فه������ا �لنفعي������ة. وعلى �مل�شت������وى �لذ�تي 
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ر�دة حتفزه، وتدفعه �إىل �لقيام  بد� له �أن �لإ

باأفعال������ه، وهو ما ي������وؤدي �إىل تاأمل������ه، �أي �إن 

وجوده يف حّد ذ�ته نوع من �لعبودية، و�حلب 

خر،  مل هو �لآ �لذي �آمن به، جعله ي�شت�شعر �لأ

ألقى به يف هاوية �لياأ�س، فانطلق  وكل ه������ذ� �

يجوب �لعو�مل �خليالية، عله يقدر على �جتناء 

�ل�شعادة و�حلري������ة، �أي �إن �لرحلة �ملو�شوفة 

يف �لق�شي������دة نوع من �ل�شم������و �ل�شيكولوجي 

�لأخالقي، ونفور من �ش������وء�ت �لو�قع، ومن 

ر�دة، غ������ري �أن هذه �جلولة يف  �لعبودي������ة لالإ

ر�س،  رح������اب �لف�شاء تنتهي بعودت������ه �إىل �لأ

وم������ا فيها من معاناة و�شق������اء، فكاأن �لتخيل 

لم، �لتي  موج������ود هنا من �أجل تخفي������ف �لآ

يو�جهها �مل������رء يف حياته �لدنيوية، و�ل�شاعر 

يعرتف باأن �خليال كطاق������ة، غري قادر على 

مد�و�ته، و�إبعاد �ملعان������اة عنه، وهو يتاأمل من 

�لناحية �لنف�شية، دون �أن تكون لهذه �ملعاناة 

�شل������ة بالأخالق، �أي �إن������ه مل يرتّد من �لناحية 

أية معاناة.  خالقية، ومل يوؤّد به �لرتدي �إىل � �لأ

أليجيريي  يط������ايل د�نتي � على �أن �ل�شاعر �لإ

مل   Dante Alighieri  )1321-1265(

لهية( �إىل  يرجع بالقارئ يف )�لكوميدي������ا �لإ

�لو�قع �حلافل بال������رتدي �لأخالقي، بعد �أن 

�أو�شل������ه �إىل �لنعيم، عرب �ملطه������ر، وهو �أمر 

ل������ه �أهميته �لبالغة عندم������ا حتث �لأخالقية 

أو  طاق������ة �خليال، وتوظفها م������ن �أجل �إن�شاء �

�إعادة �إن�ش������اء منظومة �أخالقي������ة ماور�ئية، 

ن فه������م هذه �ملنظوم������ة ل ينبغي �أن يكون  لأ

جمازيا، فالنعيم حالة قائمة بالفعل، وتنتمي 

وىل  ن�ش������ودة �لأ �إىل م������ا هو معق������ول، ويف �لأ

من موؤلفه، يرمز بالغاب������ة �ملظلمة �إىل حالة 

�لنف�ش������ال �لروح������ي ع������ن �هلل، و�لفو�شى 

�ل�شيا�شية يف �إيطاليا، و�حلياة �ل�رّصيرة، على 

�مل�شت������وى �لأخالقي، وغاي������ة �لعمل �لنتقال 

من �حلياة �لدنيا �أي حالة �لبوؤ�س، �إىل حالة 

من �ل�شعادة، حيث يك������ون �ملرء على �ت�شال 

مبا�������رص مع �لف�شيلة و�ملعرف������ة، فالكوميديا 

لهية تعني �لتحول من �حلزن �إىل �ل�شعادة،  �لإ

 Divine لهية �أي من �للعن������ة �إىل �لنعمة �لإ

Grace ود�ئم������اً هناك �رتق������اء غري مرت�فق 
أية �نتكا�شة للور�ء، فاملطهرون يف �ملطهر  مع �

يتجاوزون �مللعونني غ������ري �لقادرين على نيل 

�لغفر�ن، و�ل�شماء تتجاوز �جلحيم، لي�س من 

ناحية �لر�حة �جل�شدية فقط، بل و�لروحية 

بالطب������ع، ويف �لنهاية يعاي������ن �ل�شاعر �لنور 

لهي من م�ش������دره، ويرتك �لقارئ يف هذ�  �لإ

ر�س، �أي �إىل  �مل�شت������وى، ول يعود ب������ه �إىل �لأ

�لو�قع �لفيزيقي �حلاف������ل باملعاناة و�لعيوب 

أو �إعادة  خالقية، وه������و ما يعني �إن�ش������اء � �لأ

دب  �إن�شاء منظومة �أخالقي������ة كاملة. ويف �لأ

أبو �لعالء  �لعربي �لق������دمي �متلك �ل�شاع������ر �

�ملع������ري )973-1058( �لقدرة على �لتعايل 
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ر�دية،  �لذ�تي، من �لناحيتني �لأخالقية و�لإ

خالقية بارزة  وبدت يف ق�شائده �جلو�نب �لأ

على ح�شاب �جلماليات �ملح�شو�شة، ومع ذلك 

فاإن تعاب������ريه �ت�شفت باجلم������ال و�لفخامة، 

ولدى �لتاأمل يف و�حدة من ق�شائده �لهامة، 

كتلك �لتي نظمه������ا يف رثاء �لفقيه �حلنفي، 

و�لت������ي حمل������ت يف ديو�ن������ه )�شق������ط �لزند( 

عن������و�ن »�شجعة �ملوت رق������دة« يت�شح �لبعد 

خالق������ي �لعميق يف �شخ�شيت������ه، ويتو�رى  �لأ

ور�ءه �لبع������د �جلم������ايل يف تعاب������ريه، �لتي ل 

يجانبها �لبهاء و�لرونق، وثمة �إ�شارة فيها �إىل 

ظاهرة »�لتغري« يف �حلياة �لب�رصية، وظاهرة 

�لفنائية Mortality �لتي تاأتي لي�س فقط 

على �لكائن������ات �لب�رصية وغريها، بل تتطاول 

ج������ر�م �ل�شماوية، �لتي  باجت������اه �لكو�كب و�لأ

أي�ش������اً، و�ل�شاع������ر يخرج من  تتغ������ري وتفنى �

هذه �حلقيق������ة، بدعوة �إىل �حلكمة �لز�هدة 

يف �لدنيوي������ات، ولي�س بدع������وة �إىل �لتخيل، 

و�لفر�ر من �لو�قع، ور�ء �أحالم ز�ئفة، وغري 

و�قعية، وكم������ا �أن �لبعد �جلمايل يف تعابريه 

يبقى و�قعاً حت������ت �شيطرة �لبعد �لأخالقي، 

�لق������ادر على �كت�ش������اف �ملب������ادئ �حلكيمة، 

وعل������ى �إعادة خلقها، ف������اإن �لتخيل يبقى هو 

خر، و�قعاً حتت �شيطرة �لتفكري �لعقالين  �لآ

�لتاأملي، وذي �لقيم������ة �لو�قعية �لعملية، �أي 

فكار �لت������ي يعتنقها �ل�شاعر، ت�شتخدم  �إن �لأ

طاقة �خلي������ال، وتوظفها يف خدمتها، ولي�س 

أو �ملتع، وعلى �لرغم  حا�شي�س � يف خدم������ة �لأ

م������ن �ملعان������اة �لعظيمة �لت������ي ��شتهدفت لها 

حياته، فقد بقي عل������ى �شلة وثيقة بالو�قع، 

أد�ة للف������ر�ر منه، باجتاه  ومل يتخ������ذ �لتخيل �

مل،  �أحالم ق������ادرة على �حلد م������ن �شلطان �لأ

مل������ّدة حمدودة م������ن �لزم������ن. وم������ن �لكتاب 

نكليز �لذين ��شتخدمو� طاقة �خليال على  �لإ

نطاق و��ش������ع يف موؤلفاتهم، �لكاتب �ملعروف 

 Lewis  )1898-1832( كارول  لوي�������س 

ألي�س يف  أب������دع حكاي������ة )� Carroll �ل������ذي �
 Alice’s Adventures أر�س �لعجائ������ب�

in Wonderland( وو�ظب على قر�ءتها، 
طف������ال وحدهم، بل �لكب������ار �لذين  لي�������س �لأ

تخاط������ب �لق�شة طبيعة �لطفل �لتي ماتز�ل 

قائمة يف وجد�نه������م، و�لتي ما ز�لو� يحنون 

�إليها، ويتوق������ون ل�شتعادة ذكرياتها، على �أن 

هذ� �لكاتب �لذي كتب �أي�شاً يف �لريا�شيات 

و�ملنط������ق، وغريها من فروع �ملعرفة، �ت�شف 

بالبناء �لأخالقي �ملت������ني، وبامليل �إىل �لوقار 

و�لرز�ن������ة، و�عتم������د عل������ى �لتخي������ل بهدف 

عن������ات �لذي و�جهه  �لتخفي������ف من وطاأة �لإ

يف �جلامع������ة، �لتي علّم فيه������ا، ويف �ل�شياق 

�لجتماعي �لذي عا�������س فيه، وباملقارنة مع 

كتابات������ه �لتي �نطوت عل������ى مغزى �أخالقي، 

ألي�������س يف �أر�س �لعجائب( حازت على  فاإن )�
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ر�س كافة، خللوها من  �لتقدير يف بق������اع �لأ

�ملوعظ������ة، و�كتفاء �لكاتب فيه������ا بالفنتازية 

Fantasy و�لو�ق������ع �إن������ه مال مي������اًل عارماً 
آلية دفاعي������ة قادرة  �إىل �له������زل، باعتب������اره �

على م������د�و�ة �حلبوط �لع�شاب������ي، فا�شتثمر 

لتحقيق مرماه، طاقة �خليال �لتي �متلكها، 

ويف ق�شت������ه ثمة �إ�ش������ارة �إىل عو�مل فردو�شية، 

أ�ش������ار �إليه������ا ج������ون كيت�س يف  كتل������ك �لتي �

ق�شيدته )�إندمييون Endymion(، و�لتي 

ظهرت �أي�شاً يف ق�شيدته �لتي حملت عنو�ن 

 ،)Ode on Bards أن�ش������ودة �إىل �ل�شعر�ء �(

حيث يعتربهم مناذج ب�رصية متفوقة، وقادرة 

عل������ى �إظه������ار �حلقائ������ق �لتي يحت������اج �إليها 

ر�س، و�إىل ذلك  أثناء حياتهم على �لأ �لب�رص، �

فاإن �أرو�حهم �لتي حتيا يف ظالل �لفردو�س 

�ل�شماوية، تظفر باحلقيقة �لقد�شية، وتوؤدي 

�شالح �لجتماع������ي، وبالطبع  دوره������ا يف �لإ

يبق������ى �لفارق كبري�ً بني ه������ذ� �لر�أي، وذ�ك 

�لذي للفيل�شوف �ليوناين �أفالط����ون )428-

�ش������الح ل يقدر على  BC Plato 347( فالإ
�لقيام به �إل �لفيل�ش������وف �لذي �ت�شل باملثل 

�ملاور�ئية، ويف مقدمتها مثال �خلري، و�أدرك 

أ�شمل و�أرفع  �أن �ملعرفة �لأخالقية �لروحية، �

من �ملعرفة �جلمالي������ة �حل�شية، �لتي جعلها 

وىل، قبل �ملكانة  جون كيت�س حتتل �ملكانة �لأ

�لتي حتتلها �لأخالق، �أي �إن مثال »�جلمال« 

أ�شعاره �لتي �شبقت ملحمته �ل�شعرية  بد� يف �

أرف������ع من مثال  � ،)Hyperion هيربي������ون(

حو�ل يرتقي هذ� �ل�شاعر  »�خلري«. ويف كل �لأ

�لرومانتيك������ي يف ق�شيدت������ه )�إندمييون( من 

�جلمال �حل�شي �إىل �جلمال �ملتعايل، ويحّيي 

عاطفة �حل������ب بني �إندميي������ون و�إلهة �لقمر 

�شيل������ني، ويعتربه������ا عاطفة قد�شي������ة، وهذ� 

�لنتقال من �خل������ربة �حل�شية باجتاه �خلربة 

هو�ء  حا�شي�������س و�لأ �لروحي������ة، ل يتنك������ر لالأ

أليجي������ريي قد  �لب�رصي������ة، و�إذ� كان د�نت������ي �

�نتق������ل بالقارئ من �جلحيم �إىل �ملطهر فاإىل 

�لفردو�س، وقّدم له خطاباً �أخالقياً وعظياً، 

ف������اإن جون كيت�س ينتقل من �أجو�ء ح�شية �إىل 

�أخرى روحية، ويقدم خطاب������اً جمالياً يركز 

جو�ء �لفاتنة،  على �ملظاهر �لطبيعي������ة، و�لأ

ر�شاء  حا�شي�س �لب�رصية �لتي يتاأتى لها �لإ و�لأ

�شياء، ومن عو�طف �حلب  �لت������ام من هذه �لأ

�لعميق������ة، �إ�شاف������ة �إىل �ملباه������ج �ملتاأتية عن 

ف������ر�ح، و�لع������زف �لعذب عل������ى �لربابات  �لأ

و�ملز�هر، و�لو�قع �إنه ��شتطاع �لنطو�ء على 

�شطورة  هذه �خلرب�ت، عرب �إعادة �إحيائه لالأ

غريقية �لقدمية، �لتي تروي حكاية �حلب  �لإ

مري  �لنا�شئ������ة بني �إله������ة �لقمر �شيل������ني، و�لأ

�لر�عي �ل�شاب �إندمييون، �لذي يبقى يف حالة 

من �ل�شباب �لد�ئم، ومن �لقدرة على �لتمتع 

باحلياة، دون �أن يكون لتمتعه نهاية، ودون �أن 
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أو  ينتق�س من حبه و��شتمتاعه، ميل بهيمي �

�شافة �إىل �ل�شباب  ميل باجتاه �لعن������ف، وبالإ

�لد�ئم، يركز �ل�شاعر على حالة �لنوم، �لتي 

يحيا يف ظلها �إندمييون، ويظفر من خاللها 

بالر�حة و�ل�شكينة، و�ل�شرتخاء �لباعث على 

�ل�شعادة، وه������ذه �حلالة ترت�ف������ق مع �أحالم 

أفان������ني �جلمال،  بديع������ة، مب������ا تت�شمنه من �

فكاأن �إندمييون قد ظفر بالفردو�س و�أفر�حه، 

مري ورفاقه،  و�أخ������ري� يبتهل هذ� �لر�ع������ي �لأ

�إىل نبت������ون رب �لبحر �لعظي������م، ويو��شلون 

أو  جتو�له������م يف �لعو�مل �لفردو�شية، وبطريقة �

باأخرى، يتعلق جون كيت�س باملعرفة �جلمالية 

�حل�شية، وباملعرف������ة �جلمالية �ملتعالية معاً، 

بالق������در نف�شه تقريباً، �أما �ل�شاعر �لعبا�ش���ي 

فق������د   )1234-1181( �لف�������ار�������س  �ب������ن 

�ت�شف بالتكوين �لأخالقي �لزهدي �لقوي، 

ويف �لوقت نف�شه �متلك������ت مظاهر �جلمال 

ق������درة فائقة على �إثارة م�شاعره، بكيفية بد� 

فيه������ا �جلم������ال �حل�شي مال������كا �لقدرة على 

�إث������ارة عا�شفة روحي������ة يف كيانه، وو�قعة يف 

ن ذ�ته، حتت �شيطرة �لطبيعة �لأخالقية  �لآ

�لزهدية �لتي كانت له. 

خرى �لتي يتكل فيها جون  ومن ق�شائده �لأ

كيت�س على �لتخيل، من �أجل �لتحرر من �أ�رص 

�لو�ق������ع، وم�شكالته، ق�شيدته �لهامة )�أغنية 

 )Ode to a Nightingale إىل �لعندليب�

�لتي يتمّنى فيها، لو ��شتطاع نيل �شعادة كتلك 

�لتي يتمت������ع بها هذ� �لطائ������ر، ويف بد�يتها 

يعرتف باآلمه، ويتمنى ترك �لعامل وهجر�نه، 

ناف������ر�ً من �ل�شاأم و�حلمى و�لقلق، ومن زو�ل 

�شى و�لياأ�س، وهو يطلب �ملوت  �ل�شب������اب، و�لأ

�لرحيم، و�لتال�شي يف �لوقت �لذي يغفل فيه 

عن حقائق �لعامل، ويكون يف حالة من �لن�شوة 

�لعميق������ة، بينم������ا �لعندلي������ب ل ينقطع عن 

أنه يعرتف باأن �لتخيل نوع من  �لتغريد، غري �

�خلد�ع، وثمة �إ�شارة �إىل �أن �ملوت وحده قادر 

على حتقيق �خلال�������س �لنهائي. ويف �جلزء 

�لثاين من موؤلفه )هكذ� تكلم زر�د�شت( وحتت 

لغ������از« يخترب �لفيل�شوف  عن������و�ن »�لروؤى و�لأ

نيت�ش������ه )1900-1844(  ملاين فريدريك  �لأ

Friedrich Nietzsche عل������ى ل�شان هذ� 
ر�دي، روؤى تنط������وي على معان  �لد�عي������ة �لإ

 Eternal ب������دي هام������ة، كمعنى �لع������ود �لأ

Recurrence و�لكيفية �لكفيلة بالتخل�س 
أبعادها،  م������ن �لغثيان، وهو يكت�شفها ويعرف �

زمة �لتي  و�لر�عي �لذي يذك������ره، يتجاوز �لأ

أملّت به، وي�شعر ب�شعادة ق�شوى، �إىل �لدرجة  �

�لت������ي ي�شبح معها زر�د�ش������ت ر�ف�شا �ملوت، 

ر�دي، �ل������ذي يقدر على  وه������ذ� �ملوق������ف �لإ

��شتكناه ما يعتربه نظرية متعلقة باأ�شل �لعامل، 

حا�شي�س و�لظن  ويرف�س �لعتماد عل������ى �لأ

دون ملك������ة �ل�شتنت������اج، ويط������رد �ل�شمئز�ز 
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و�لرع������ب من عامله �لد�خل������ي، وي�شع طاقة 

فكار �لفل�شفية �ملجردة،  �خليال يف خدمة �لأ

�أقوى باأ�شو�ط من �ملوقف �لرومانتيكي �لذي 

�أعلنه ج������ون كيت�س، وثمة غياب يف �لتنا�شب 

بني �إر�دية فريدري������ك نيت�شة، وميل �ل�شاعر 

نكلي������زي �إىل �ل�شرتخاء و�لنوم و�لتال�شي،  �لإ

و�لالفت هنا �أن �ل�شاعر يتحدث عن �حلياة 

باعتبارها حم������ى، وكل هذ� ناجم عن �آلمه 

أملّت به جر�ء �إ�شابت������ه بال�شل �لرئوي،  �لتي �

وع������دم قدرته عل������ى تلبية متطلب������ات حبه 

لفاين بر�ون Fanny Brawne �لتي تعلق 

بها تعلقاً قوياً، وه������ذه �حلال توؤكد �أن �مليل 

�لرومانتيك������ي وحده، ل يبدو كافياً لمتالك 

�لق������درة عل������ى مو�جهة �لو�ق������ع، و�أخطر ما 

م������ر، �لتعار�س بني �لعق������ل و�خليال،  يف �لأ

وبني �لو�ق������ع و�خلي������ال، �أي �إن هناك خلاًل 

جدى �أن  يف �لعالق������ة �لقائمة بينهم������ا، و�لأ

يتمك������ن �ملرء م������ن توظيف ه������ذه �لقوى من 

�أجل �حتو�ء �لو�ق������ع، و�كت�شاب �لقدرة على 

�لتعام������ل معه، ومن �ملمك������ن �عتبار �ل�شعادة 

�لت������ي ظفر بها هذ� �ل�شاع������ر �رتكا�شاً، على 

�لرغم من عمقها، وهو ما يقلل من �أهميتها، 

وما يعرتف به بو�شوح يف ق�شيدته �ملذكورة 

�أن �لتخي������ل خادع، وغري ق������ادر على مد�و�ة 

ن�ش������ان، م������ن �ملعان������اة �لت������ي ترتب�س به،  �لإ

أية �إ�شارة تهدف  و�عرت�فه هذ� ل يرت�فق مع �

د�ء، و��شتبد�له باأد�ء �أجدى،  �إىل تغيري هذ� �لأ

مل، وحتقيق �نت�شار ما  و�أقدر على �حتو�ء �لأ

أم������ا �لفيل�شوف �لد�مناركي �لوجودي  عليه. �

 Soren )1855-1813( شورن كريكج������ارد�

خر،  Kierkegaard فق������د عان������ى ه������و �لآ
م������ن �ل�شاأم �لذي ير�ف������ق �لطور �جلمايل يف 

ن�ش������ان، و�عرتف باأن �لكائن �لب�رصي  حياة �لإ

�جلمايل يبحث عن �لتنوع و�جلدة، ويلقى يف 

�شياق بحث������ه �ل�شاأم و�مللل، و�أمام هذه �حلال 

�نتق������ل �إىل �لطور �لأخالقي �لذي يتبنى فيه 

�ملرء �مل�شوؤولية �لأخالقية، ويقوم بالو�جبات 

�لجتماعية، فاإىل �لطور �لديني، �لذي يعلّق 

فيه �لأخالقي كي يظفر بالالمتناهي، وما 

يقال يف هذ� �ل�شي������اق، �إن �ل�شاعر �لعبا�شي 

أب������و نو��������س )762-813( بقي طو�ل حياته  �

من�رصف������اً �إىل تتبع �ملتع �حل�شي������ة، ور�ف�شاً 

و�لقي������ام  خالقي������ة،  �لأ �مل�شوؤولي������ة  حتم������ل 

بالو�جب������ات �لجتماعي������ة، ول يعن������ي هذ� 

أن������ه كان منوذجاً خايل �لوفا�س من  بالطبع �

�لأخالقيات، فاملاأثور عن������ه ميله �إىل �لزهد 

وطلب �لغفر�ن �أخري�ً، �أما �ل�شاعر �لفرن�شي 

 Charles �شارل بودل������ري )1867-1821( 

Baudelaire �لذي �أم�ش������ى حياته متتبعا 
للمتع و�جلماليات �حل�شية، فقد ناأى بنف�شه 

على ما يب������دو، عن �مل�شوؤولي������ات �لأخالقية 

أب������د�، بل د�وم على  �لجتماعي������ة، ومل يزهد �
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أد�ء منحط،  أد�ئه �حلياتي �لذي و�شفه باأنه � �

أنه يتجه  ولي�������س كمثله جون كيت�س �لذي بد� �

أن�ش������ودة عن �ل�شع������ر�ء( نحو  يف ق�شيدت������ه )�

�إدر�ك فكر �إن�شاين �أخالقي متعال، و�لو�قع 

�إن������ه يبدو كمن يرجو وجود ع������امل فردو�شي، 

يظفر به �ل�شع������ر�ء �لرومانتيكي������ون، �لذين 

للف������ن، وعبدو� �جلم������ال، وتتبعو�  �أخل�شو� 

مظاه������ره يف �لطبيع������ة و�لف������ن، �إ�شافة �إىل 

�جلم������ال �لب�������رصي، وه������ذ� كله يوح������ي باأن 

�ل�شاعر تاق �إىل عامل جمايل مثايل، باأكرث من 

كون������ه عاملاً �أخالقياً مثالي������اً، و�قرتب باأد�ئه 

فالطوين �لذي �أوجد  �حليات������ي من �لفكر �لأ

�حلّل مل�شكلة �لتغري و�لتبدل يف �لعامل �ملادي، 

عرب �لعتق������اد بوجود �ملثل �خلالدة، �لتي ل 

بدي،  تبلى ول تفنى، ويظل لها ح�شورها �لأ

وتلك �ملثل كما ه������و معلوم، هي مثل »�خلري 

و�حل������ق و�جلم������ال«. ومع ذلك ف������اإن موقف 

ج������ون كيت�س �لأخالقي يبق������ى موقفاً هاماً، 

وجدي������ر�ً بالتقدير، فال�شاع������ر �لذي �متلك 

فكر�ً حترري������اً، �كتفى بالدعوة �إىل �لتعاطف 

و�حلن������و بني �لب�رص، ومل يك������ن منوذجاً ب�رصياً 

تقليدي������اً، يوؤم������ن بقيم �أخالقي������ة �جتماعية 

ماألوفة يف �لو�ق������ع، ومن هذه �لناحية، رمبا 

�أمكن �لدعاء باأنه �ق������رتب متاما من �لفكر 

ملاين  �لفل�شف������ي، �لذي �أعلن������ه �لفيل�شوف �لأ

 Arthur )1860-1788( آرثر �ش������وبنهاور �

�لتي  �لنهائية  Schopenhauer فالغاي������ة 
�شع������ى �إليها، �نط������وت على �إلغ������اء تدريجي 

ر�دة، وهو ما تر�فق يف ق�شيدته  ومطرد لالإ

نانية  )هيربي������ون(، مع ��شتبد�ل �لفردي������ة �لأ

يثارية، و�متد�ح قيم �لتعاطف و�ل�شفقة. بالإ

أم������ر، فاإنه حاول �إيجاد  ومهما يكن من �

حل������ول موؤقتة، لتلك �مل�شكلة �ملتاأتية عن تتبع 

�ملتع �حل�شية، وما ينت������ج عنها من �شاأم، وما 

يتطلبه ذلك من بح������ث م�شن عن �لتنوع يف 

�ملظاهر �جلمالية، ومن تلك �حللول حتييد 

�لعقل، و�إطالق �لعنان للتخيل بفاعلية �أعظم، 

باعتب������اره �لطاقة �لتي تق������در على ��شتعادة 

ح�شا�س  �جلمال �لذي تال�ش������ى، و��شتعادة �لإ

به، و�لو�قع �إنه ينفر من »�لعقل �لدوؤوب« يف 

عدد من ق�شائده، ويعتربه م�شدر� للمعاناة، 

وهذه �حلقيق������ة جعلته يبقى على �لدو�م يف 

ن ��شتخد�م �لعقل و�لتفكري  مرتبة �ل�شاعر، لأ

�ملنطقي يف �لدف������اع عن �مل�شاعر �لوجد�نية 

�لذ�تية وتربيرها، �رصوري من �أجل �لنتقال 

�إىل مرتب������ة �لفيل�ش������وف، وه������ذه �حلقيقة ل 

تغري من �لفك������رة �لر�ئية فيه منوذجا �كتفى 

بالتعب������ري �ل�شاع������ري، و�نط������وى يف �لوق������ت 

نف�شه على فك������ر فل�شفي متعال. ويف ميد�ن 

نكليزي �أي�شا، �أحب  �ل�شعر �لرومانتيك������ي �لإ

�ل�شاعر وليم وردث وورث )1850-1770( 

William Wordsworth �لطبيعة، حبا 
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جما، ونظم يف مظاهرها �ملتنوعة، ق�شائده 

�لت������ي تتغن������ى باجلمال �لطبيع������ي، ويف تلك 

�لق�شيدة �لتي حملت عنو�ن )�لرج�س �لربي 

�شفر( يغتبط لدى م�شاهدته ح�شد� منها  �لأ

قرب �لبحرية، وي�شف �لنطباع �لباعث على 

�لفرح �ل������ذي تركته يف نف�ش������ه، �إىل �لدرجة 

�لت������ي جتعله������ا تع������اود �لظه������ور يف ذ�كرته، 

أكان  في�شعر بالر�حة ويظف������ر باملتعة، �شو�ء �

حمزون������ا �أم غري حمزون، و�إذ� كان �لفيل�شوف 

 BC 341-270( أبيقور�س خر � �ليون������اين �لآ

Epicurus ( ق������د �متدح �لعق������ل، باعتباره 
و�شيلة لتذك������ر �مل�شاعر �ل�ش������ارة، يف �لوقت 

نية  �ل������ذي ل تكون في������ه �أحا�شي�س �مل������رء �لآ

�شارة، فاإن ج������ون كيت�س �عتمد على �خليال 

لتحقيق �لهدف ذ�ت������ه، �أي ل�شتح�شار �ملتع 

أبيقور�س  ه������م �ملاأثور عن � �لغائبة، و�ملثال �لأ

أر�شلها �إىل  تل������ك �لكلم������ات �لطيب������ة �لت������ي �

أمل ب������ه د�ء �لكلى، و�أوقع به  �شديقه، عندما �

أمل������ا مرّبحا، فقد �أعلن ل������ه �أن �ملحادثة �لتي  �

جرت بينهما، تبع������ث يف نف�شه �لبهجة رغم 

مل، �لذي يعاين نوباته �حلادة، و�لفيل�شوف  �لأ

أبيقور�������س هو ذلك �لفيل�ش������وف �لذي �عترب  �

�ملتعة خري�، وركز على �ملتع �حل�شية �ملتعلقة 

ن�شاين مبا�رصة، ومثل هذه �ملتع مل  باجل�شم �لإ

نكليزي جون كيت�س،  يغفل عنها �ل�شاع������ر �لإ

أ�شار  ب������ل حياها يف ق�شيدت������ه )�لتخي������ل( و�

�إليه������ا يف ق�شائد �أخرى، وب������د� وكاأنه يحيي 

غر�ء، ويدفع باجتاه �إثارتها، وهي  ظاهرة �لإ

ظاه������رة ل وج������ود لها يف �لفك������ر �لأخالقي 

غر�ء  �لزه������دي، �لذي �شع������ى �إىل حماربة �لإ

ثم،  �لدنيوي، ورب������ط بينه وبني �خلطيئة و�لإ

و�������رصورة �لتطه������ر، وهذه �أح������و�ل وجد�نية 

ذ�تي������ة، ل يبدو �أن ج������ون كيت�س قد �عرتف 

أو �شع������ر بها، وهو ما دع������ا �إىل �عتباره، �إىل  �

خرين  جان������ب �ل�شاعري������ن �لرومانتيكيني �لآ

باي������رون )1824-1788(  جورج غ������وردون 

George Gordon Byron وبري�شي بي�س 
 Percy Shelley )1824-1792( شيل������ي�

�شاعر� ليرب�ليا وثنيا، ومن �لناحية �ملعرفية، 

يبقى ه������ذ� �لتو�شيف غري دقيق، فاأفالطون 

نف�ش������ه �عترب �أن �لكائ������ن �لب�رصي �إمنا ينتقل 

من �ملعرفة �حل�شية �ملتغرية، �إىل معرفة �ملثل 

طالق، ويف هذ�  بدية �لتي لتتغري على �لإ �لأ

�عرت�ف بتل������ك �ملعرفة �حل�شي������ة، و�مل�شكلة 

لي�شت يف تلك �ملعرف������ة �ملرت�فقة مع �ختبار 

أو  ح�شي، بل يف �لكتفاء بها وعدم جتاوزها �

تخطيها، �إىل معرفة �ملثل �ملاور�ئية و�إدر�كها، 

و�ملعلوم �أن �لفيل�شوف �لد�مناركي �لوجودي 

�شورن كريكج������ارد �عترب �ملرحل������ة �جلمالية 

مرحلة قائمة يف �حلياة �لب�رصية، و�نتقل منها 

خالقية و�لدينية عرب �إ�رص�ء  �إىل �ملرحلتني �لأ

حو�ل ل يقدر  روحي يتنكر له������ا، ويف كل �لأ
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�مل������رء �أن يحيا دون جمالي������ات ومتع ح�شية، 

�أما �أن يكون منوذج������ا �أخالقيا فقط، فهذ� 

أنه كائن غري و�قع������ي، �أو هو مالئكي  يعن������ي �

وغري موج������ود يف �لو�قع �لعين������ي، وبالطبع 

خالقي������ة بامتياز  ف������اإن �لنم������اذج �لب�رصية �لأ

أوريليو�س  � كالفيل�ش������وف �لرو�قي ماركو�������س 

 Marcus Aurelius  )180-121(

�خت������ربت �ملتع �حل�شية يف �إطار �أخالقي، �أي 

�إن �أخالقها بقيت مالكة زمام �أمرها، وقادرة 

حا�شي�س و�ملتع  على �إحكام �شيطرتها على �لأ

با�شتمر�ر، �إىل �حلدود �لتي ت�شبح فيها �ملتع 

و�قعة حتت �شلطان �لف�شائل، ولي�س �لعك�س 

أتباعه، وعنى �أن  أبيقور�������س و� �لذي نادى به �

تخدم �لف�شائل �ملتع باعتبارها �خلري. 

ومن ناحية �أخ������رى، تبدو �ملفارقة كبرية 

لدى تذكر �لعا�شق������ني »باولو وفر�نت�شي�شكا« 

غر�ء، و�عرتفا باخلطيئة  �للذين ��شتجابا لالإ

�لت������ي �قرتفاها، وباأنهم������ا ي�شتحقان �لعقاب 

أليجيريي يف  ب������دي على ما �أعلنه د�نت������ي � �لأ

ن�شودة  لهي������ة( وحتديد� يف �لأ )�لكوميديا �لإ

�خلام�ش������ة م������ن »�جلحي������م« وبالطبع ما من 

�إمكاني������ة جو�نية تدفع ج������ون كيت�س يف هذ� 

غ������ر�ء، وي�شكك  �لجت������اه، �ل������ذي يرف�س �لإ

بالدو�ف������ع �لب�رصي������ة، وميي������ل �إىل �تهامه������ا 

أنه منوذج  و�لتقليل من �شاأنها، وهذ� ل يعني �

رجح �ت�شافه ب�رصب  آثم، بل يعني عل������ى �لأ �

كرث حترر� م������ن �لعتقاد�ت  من �ل������رب�ءة �لأ

�لتقليدية �ملتد�ولة يف �لو�قع، وب�رصف �لنظر 

عن �عتق������اده بوجود مث������ال للجمال متعال، 

غر�ء  فاإن������ه ل يتنكر للجمال �حل�ش������ي، ولالإ

أب������د�ً، و�أكرث من هذ� فاإنه  و�حلب �ل�شهو�ين �

يندفع باجت������اه �لتاأكيد على ه������ذ� �جلانب، 

م������ر متعلقاً بالقد��شة  حت������ى عندما يكون �لأ

و�لقدي�ش������ني، ففي ق�شيدت������ه �لطويلة )ليلة 

 )The Eve of St. Agnes شانت �أجن�س�

ن�شة  �لتي كتبه������ا على خلفية حبه �لعميق لالآ

فاين بر�ون، يتطرق �إىل �ل�شهو�نية �حل�شية، 

�لت������ي ن�شحه �لنا�������رصون بالرت�جع عنها، كي 

ل تثري �عرت��ش������ات وحو�ر�ت خالفية، على 

�لرغم م������ن �أن �لقدي�شة �ملذك������ورة �ت�شفت 

بالرب�ءة، وتكري�شه������ا حياتها للتفاين و�لعفة، 

وهي �لفتاة �لرومانية �جلميلة �لتي رف�شت 

�ل������زو�ج من تقدمو� لالرتب������اط بها، فحكم 

قام������ة يف منزل للبغ������اء، وعندما  عليه������ا بالإ

حاول �شاب �لقرت�ب منه������ا، �أ�شابه �لعمى، 

أع������ادت �لب�رص له، وفيما  غ������ري �أن �شلو�تها �

بع������د �أعدمت و�عتربت يف �لكنائ�س �ل�رصقية 

و�لغربي������ة رمز� للرب�ءة، �لتي تتنكر للحو��س، 

على.  وتتع������اىل �أخالقي������اً، باجتاه �ملث������ال �لأ

أ�شعاره، يت�ش������ح �أن �ل�شاعر  ويف جملة م������ن �

أب������و ري�ش���ة  �لرومانتيك������ي �ل�ش������وري عم������ر �

)1910-1990( و�ح������د من �ل�شعر�ء �لذين 
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�متلكو� روؤية م�شابهة، لتلك �لتي �أ�رص عليها 

ج������ون كيت�س، و�إن �عتق������د �أن �لتقدم باجتاه 

على �لرفي������ع، يعني �أن يدخل �ملرء  �ملثال �لأ

حا�شي�س و�لدنيا  يف جتربة �لتناق�������س مع �لأ

و�ملت������ع، ويف هذه �حلالة وحده������ا لن يكون 

�أمامه خيار غري �لتنكر للجماليات �ملح�شو�شة 

ومتعها، و�لندف������اع باجتاه �لغاية �لأخالقية 

�ملثالي������ة، ومن ق�شائ������ده �لالفتة، �لتي تقدم 

حا�شي�س  دلي������ال قويا عل������ى �عتقاده ب������اأن �لأ

�لب�رصية، و�ملتع �لدنيوية حقيقة و�قعة، ومن 

غري �ملمكن جتاوزها، ق�شيدته عن �لقدي�شة 

)ج������ان د�رك( �لتي ي�ش������ف فيها طورين من 

أولهما �جلم������ايل �حل�شي، وثانيهما  حياتها، �

خالق������ي �لديني، وج������ان د�رك وفق �أبي  �لأ

مكانية �حلياتية  ري�ش������ة، تتخلى عن تل������ك �لإ

�حلافل������ة باملتع �حل�شية بد�ف������ع �حلياء، �أي 

بد�ف������ع ذ�تي غ������ري جدير بالتقدي������ر، ودون 

تدخل �شلط������ة مو�شوعية �أخالقية خارجية، 

وتنطل������ق ور�ء غايتها �لق�شوى، �لتي تفر�س 

عليه������ا �جلهاد يف �شبيل حتري������ر فرن�شا من 

نكليز، �لذين �حتلو� مناطق و��شعة  �جلنود �لإ

يف بالده������ا، وبالطبع ن�شتطيع �لتحدث لدى 

�أبي ري�شة وجون كيت�س، عن نوع من �لذ�تية 

�ملتطرف������ة، �لتي حتّور �ملو�ش������وع �خلارجي 

ميانية  وتغرّيه، مع �لنتباه �إىل �أن �لتجربة �لإ

لدى كل من �لقدي�شة �أجن�س و�لقدي�شة جان 

د�رك، جترب������ة ذ�تي������ة �أي�شا، وه������و ما يعني 

ربعة �ملذك������ورة، على �لرغم  �أن �لنم������اذج �لأ

من �لفروق������ات �لظاهرة، تنتمي من �لناحية 

�جلو�ني������ة �جلوهري������ة، �إىل نوعي������ة ب�رصي������ة 

مت�شابهة، �إىل درجة كبرية.

نكليزي، جون كيت�ص، وردث وورث،  1- د. عبد الوهاب امل�صريي وحممد علي زيد، خمتارات من ال�صعر الرومانتيكي االإ

لورد بايرون وبري�صي �صيلي.

ن�صانية. 2- د. اأحمد حمدي حممود، العلم اجلديد، فيكو، تراث االإ

3- كمال بكدا�ص، اخليال، املو�صوعة الفل�صفية العربية، املفاهيم.

4- ترجمة: �صمري كرم، املو�صوعة الفل�صفية، التخيل، دار الطليعة، بريوت.

ن�صانية. 5- د. ح�صن حنفي، ر�صالة يف الالهوت وال�صيا�صة، �صبينوزا، تراث االإ

6- ميخائيل نعيمة، البيادر، يف العا�صفة، دار نوفل.

7- اأمل دنقل، الديوان، دار العودة، بريوت.

الهوام�ش
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8- فوزي املعلوف، على ب�صاط الريح، دار �صادر، بريوت.

دب العاملي. 9- جمموعة من املوؤلفني، دليل القارئ اإىل االأ

لهية، ترجمة: حممد اجلورا.  10- دانتي األيجيريي، الكوميدية االإ

11- اأبو العالء املعري، ديوان �صقط الزند، دار �صادر، بريوت.

ن�صانية. 12- د. نظمي لوقا، لوي�ص كارول، األي�ص يف اأر�ص العجائب، تراث االإ

13- د. عادل العوا، املذاهب الفل�صفية، اأفالطون واأبيقور�ص، جامعة دم�صق.

ن�صانية. 14- د. نظمي لوقا، اإندمييون، جون كيت�ص، تراث االإ

15- اأني�ص املقد�صي، اأمراء ال�صعر العبا�صي، ابن الفار�ص.

16- فريدريك نيت�صة، هكذا تكلم زراد�صت، ترجمة: فليك�ص فار�ص.

17- جورج طرابي�صي، معجم الفال�صفة، �صورن كريكجارد.

دب العربي، اأبو نوا�ص. 18- حنا الفاخوري، تاريخ االأ

دب العاملي، �صارل بودلري، ترجمة: حممد اجلورا. 19- جمموعة من املوؤلفني، دليل القارئ اإىل االأ

20- ترجمة: �صمري كرم، املو�صوعة الفل�صفية، اآرثر �صوبنهاور، دار الطليعة، بريوت.

ن�صانية. 21- علي اأدهم، تاأمالت ماركو�ص اأوريليو�ص، تراث االإ

22- عمر اأبو ري�صة، الديوان، دار العودة.
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عتبة اأوىل.. على اأبواب القد�س 

).. اإىل الدكت������ورة ال�سديقة: �سبحة اأحمد علقم املقد�سية ال�رشيفة، التي 

تعي�ش ه������ي واأخواتها املقد�سيات يف �سقيع املن������ايف ويف دار الهجرة.. بعيدة 

بعي������دة.. قريبة قريبة على مرمى حجر من مدينته������ا وحجرتها يف »القد�ش 

ال�رشيف«.. والتي اأهدتني ذات �سباح ذكرى غالية، ونحن يف مطعم »القد�ش« 

را�سي  �سفار« و�سفرنا ورحلتنا يف الأ نتناول غداءنا، وقد لقينا من حم������ل »الأ

املقد�سة ن�سباً. 

كاتب وباحث جز�ئري )جامعة عنابة(

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

ò

مدينة القد�س »ال�رشيف«

يف عيون الرحالة والكّتاب الغربيني

❁
د. حفناوي بعلي
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ن������ادر«، وروح   ويف ح�������رة »اخل�������ر 

املنا�رة  و»كنعاني������ات«  تغمرن������ا،  »القد�س« 

حتفن������ا كاملالئك������ة، وكاأنن������ا يف احتفالي������ة 

مبعب������د »بع������ل« على جب������ل »زاف������ون«، نرتل 

ن�صو�������س »اأوغاريت« الدينية البعلية تخليداً 

النت�صارات������ه. وعرو�س عرو�صتن������ا »القد�س« 

رواح، ويف  ت�صقينا من راحتها الراح وروح االأ

»اأعرا�س« القد�س وذك������رى دروي�س ت�صكرنا؛ 

فهل راأى احلب �صكارى مثلنا. وقالت �صبحة 

ال�صبوحة يف ذياك ال�صباح: ».. هذا مفتاح 

بيتنا يف القد�س«.

اأخ������رى؛ على  .. وا�صتدع������ت ذكري������ات 

اأمل الع������ودة، واأن نلتقي ذات ي������وم يف بيتنا 

بح������ارة املغارب������ة؛ حجاجا ميام������ن، اأزواجاً 

عرباً وم�صلمن، اأفواجاً يف القد�س مكرمن 

مقيمن دائمن، �صائحن، عابدين راكعن.. 

عند قب������ة ال�صخرة، يف القد�س اأم احلوا�ر 

يف املا�ص������ي واحلا�������ر، عا�صم������ة الثقافة 

�صالمي������ة.. القد�س واملقد�صية..  العربية واالإ

عرو�صت������ان،، وردت������ان يف القل������ب.. فربغ������م 

ال�صدود واحلدود والقيود والعدا.. يا قد�س 

يا قد�س،، �صن�صود ونعود ونعود..(.

عي���ون  القد����س يف  ثاني���ة..  عتب���ة 

الرحالة والكتاب الغربيني

من الكتابات التي زودتنا مبعلومات جمة 

وهامة عن مدينة القد�س »ال�ريف«؛ ماكتبه 

�لرحال������ة و�حلجاج �لن�ش������ارى �لذين ز�رو� 

�لقد�س للقي������ام بفري�شة �حل������ج. وقد كتب 

بع�شهم ذ�كر�ً م������ا �شاهده يف مدينة �لقد�س 

من عمر�ن، كم������ا و�شف �حلياة �لجتماعية 

فيه������ا، و�لعالق������ات بني خمتل������ف �لطو�ئف 

�شاف������ة �إىل جغر�فية  �لديني������ة �ملت�شاكنة، بالإ

�ملدين������ة. و�إىل هذ� �ل�شنف من �لكتب يرجع 

�لف�شل؛ يف ذكر كل ما يتعلق باحلياة �لدينية 

و�لجتماعي������ة �لت������ي كان يحياها �لن�شارى. 

وتزي������د قيمة هذه �مل�ش������ادر عندما نعلم �أن 

غلب بذكر  �لن�شو�س �لعربي������ة مل تهتم يف �لأ

ن�شاط غري �مل�شلمني يف �لقد�س. 

وم������ن �لكتابات �لتي تعر�ش������ت للقد�س، 

آه������ا �لغربيون يف عيونهم؛ ما كتبه:  أو كما ر� �

�لرحالة ب������ركارد يف كتاب������ه »م�شاهد�ت من 

ر�س �ملقد�ش������ة«. وو�شفها دي روتالن يف  �لأ

موؤلف������ه »�ملدينة �ملقد�شة«. وتن������اول �لقد�س 

بالكتاب������ة موندفيل، وز�ر �لقد�س فر�نيكولو، 

و�شنف عنها كتابا �شماه »رحلة«. وخ�س دي 

لبروكي������ري �لقد�س برحل������ة مو�شومة بعنو�ن 

»رحالت«. 

ون�رص �لرحالة كازول رحلته با�شم »�حلج 

�ملقد�������س«. �أما رحلة غلف������ورد، فقد �شماها 

ر�س �ملقد�شة«. وذكرها �لرحالة  »�حلج �إىل �لأ

كنج يف رحلته �مل�شماة ب� »�لفر�شان«؛ وتناولها 

يطايل  بر�شكوت يف »رحلة �لقد�س«. وكتب �لإ

ر�س«. �رصيانو كتابه بعنو�ن »معاهدة �لأ
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قدم �ملخرج �لعامل������ي »ريديل كوت« فيلم 

»ملكة �جلن������ة« /�لقد�س، تناول يف عر�شه 

ول  ملكة ومدين������ة �لقد�س. ومنذ �مل�شهد �لأ

يتك������ون لدى �ملرء �نطباع باأنن������ا حيال روؤية، 

حت������اول �أن تنفي عن نف�شه������ا �شمة �لتع�شب 

�لغربي جتاه �لعرب و�مل�شلمني. مل يكف ن�س 

�ل�شيناريو عن �لتاأكيد على �أن �لقد�س مدينة 

�شالم،  للديان������ات �لث������الث )�مل�شيحي������ة، و�لإ

و�ليهودي������ة(. لق������د �أظه������ر �لفيل������م �حلو�ر 

�حل�ش������اري �ل������ذي د�ر يف تل������ك �لفرتة بني 

�جلانبني.

وظهر يف �لفيلم هاج�س �لقائد �ل�شليبي 

يف �حلف������اظ على جنوده و�شكان �لقد�س من 

»بط�������س« �شالح �لدين، ليك�ش������ف بعدها �أن 

قائد �مل�شلمني ل يري������د �أن يقتل �مل�شيحيني 

و�ملقاتل������ني �ل�شليبيني بل ��شتع������ادة �ملدينة. 

يعطي �لفيلم فكرة عن �لتطور �لتاريخي يف 

عالقة �لغربي������ني بالعرب. ويف �لفيلم يظهر 

يوبي، �ملمثل �ل�شوري  يف دور �شالح �لدين �لأ

غ�شان م�شعود؛ �ل������ذي �رصب �رصبته �لعاملية 

ه������ذه �مل������رة، وكان ناجحاً ومع������رب�ً يف دوره 

�لرحيم.. 

ر�لللس املقد�صلللة..  م�صاهلللدات ملللن الأ

عجائب الدنيا امل�صهورة 

و�ش������ل �لرحالة ب������ركارد �إىل �ل�رصق �شنة 

630 / 1232، وعا�������س يف �لقد�������س مدة من 

ر�س  أل������ف كتابه »م�شاهد�ت من �لأ �لزمن. و�

�ملقد�ش������ة«؛ و�شف في������ه جغر�في������ة �ملدينة 

وموقعه������ا ومناظرها �لت������ي كان با�شتطاعته 

�أن ي�شاهدها. كم������ا و�شف �لربك وحاول �أن 

يعطي �شبب������اً لقلة عدد �شكان �ملدينة، وف�رص 

ذلك باأن �شكانها كانو� يعي�شون يف حالة فزع 

 
)1(

م�شتدمية. 

وو�شفه������ا دي روت������الن يف كتابه »�ملدينة 

�ملقد�شة«، كان هذ� �لرحالة يف �لقد�س �شنة 

660 / 1261. وقد �أفادنا كتابه فيما يتعلق 

أ�شو�قها  أبو�بها و� ب�شفة �ملدينة �لعمر�ني������ة: �

وم�شاكنها و�أديرتها و�حلي������اة �ليومية فيها. 

وكذل������ك �أورد معلومات و�ف������رة عن معاملة 

�ل�شلط������ات �حلاكم������ة يف �لقد�������س للحجاج 

�لن�شارى. ومل������ا ز�ر دي روتالن �لقد�س كان 

حبا�س،  فيها عدد من �لرهب������ان �ل�شود / �لأ

 )2(
يقيمون يف دير �ل�شيدة ماري �لالتينية. 

وقد �أعجب دي روت������الن باأ�شو�ق مدينة 

أنو�ع �لب�شاعة �لتي  �لقد�س؛ فو�شفها وذكر �

كانت تباع فيها: �شوق �للحم كان للحم �شوق 

خا�شة يف �ملدينة يباع فيها. و�شوق �لقما�س؛ 

كان������ت هذه �ل�شوق عبارة ع������ن طريق طويلة 

قم�شة مبختلف  وم�شقوفة، وخمت�شة ببيع �لأ

أنو�عها. �ش������وق �ل�شياغة ويذكر �لرحالة �أن  �

هذه �ل�شوق كانت تتاألف من جناحني؛ جناح 

يعمل في������ه �ل�شياغ �ل�رصي������ان، وجناح يعمل 
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فيه �ل�شي������اغ �لالت������ني. وي�شيف 

أن������ه يف ه������ذه �ل�شوق حم������ل يباع  �

فيه �لتفاح. �ش������وق �ل�شمك، كانت 

ه������ذه �ل�شوق خمت�شة ببيع �ل�شمك 

�لذي كان �أكرثه يجلب من �شو�حل 

بي�������س �ملتو�شط، وكانت  �لبحر �لأ

تق������ع يف �ش������ارع يطلق علي������ه ��شم 

�شارع �حل�شائ�������س. �شوق �خل�شار 

هذه  كانت  و�لبه������ار�ت؛  و�لفو�كه 

�ل�ش������وق عبارة ع������ن طريق طويلة 

�شناف  وم�شقوفة؛ تباع فيها تلك �لأ

من �لب�شاعة. �شوق �لقمح، كانت 

تق������ع ميني برج د�وود، وهي عبارة 

 
)3(

عن �شاحة كبرية يباع فيها �لقمح. 

وتناول �لقد�س بالكتابة موندفيل، �لذي 

أ رحلت������ه �شن������ة 722 / 1322. وقد ورد  ب������د�

ماكن �ملقد�شة يف كتابه »�لرحلة«،  و�شفه لالأ

أفادن������ا من ه������ذه �لرحل������ة بالو�شف �لذي  و�

ذكره للمدين������ة و�شكانها وطريق������ة عي�شهم، 

ومل ي������زر حماًل �إل وكتب �أو�شافه. وز�ر بع�س 

�شالمي������ة �ملقد�شة �ملمنوعة على  ماكن �لإ �لأ

نه كان يحمل �إذنا من  �لن�شارى و�ليه������ود؛ لأ

 
)4(

�ل�شلطان.

وز�ر �لقد�������س فر�نيكول������و، و�شنف عنها 

أ �لقدي�س فر�نيكولو  كتاب������ا �شماه »رحلة«. بد�

ر��شي  رحلته م������ن تو�شكانية متجه������ا �إىل �لأ

�ملقد�شة يف فل�شطني. وغادر مدينة �لبندقية 

أبري������ل 1346 / 746، وبق������ي يتعب������د يف  يف �

أ�شهر. ثم ترك  أربعة � كني�ش������ة �لقيامة حو�يل �

مدين������ة �لقد�������س يف زيارة مل������دن خمتلفة يف 

فل�شطني، ورج������ع �إليها بعد ح������و�يل خم�شة 

أ�شهر م������ن مبارحته لها. وق������د �أفادتنا هذه  �

�لرحلة مبعلومات ع������ن �لطو�ئف �مل�شيحية 

�لتي كانت تتعب������د يف كني�شة �لقيامة. وذكر 

لن������ا تفا�شي������ل عن مدين������ة �لقد�������س عامة؛ 

أ�شجارها  أ�شو�قه������ا ومياهها و� كجغر�فيتها و�

أي�شاً بالنظام  وثماره������ا. و�هتم فر�نيكول������و �

در�ي ومعامل������ة �ل�شلط������ة للن�ش������ارى يف  �لإ

 )5(
�لقد�س. 
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كما ي�شري فر�نيكولو �إىل �هتمام �ل�شالطني 

بالقد�س، مرك������ز�ً على �جلانب �لديني حيث 

بنية �لديني������ة، و�شيدو� معامل دينية  رمو� �لأ

وخريية وعلمية. وهذه �ل�شبغة �لدينية هي 

�أهم �شف������ات �ملدينة، �لتي حازت �أي�شاً على 

�هتم������ام �ملمالك �مل�شيحي������ة. غري �أن �هتمام 

تل������ك �ملمالك باملدينة �ملقد�ش������ة مل يتخذ �أي 

ن �ل�شلطات �ملحلية كانت  مظهر عمر�ين، لأ

�شالمية من بناء �أي  متنع �لطو�ئف غ������ري �لإ

مبنى ديني لهم يف �لقد�س. وي�شري فر�نيكولو 

ر��شي �ملقد�شة �إىل طائفة من  يف رحلت������ه لالأ

�لرهبان/ �ل�شود، �لذي������ن كانو� يتعبدون يف 

أنهم كان������و� فئتني هنود  كني�ش������ة �لقيام������ة، و�

و�أحبا�س. وي�شبه �لكات������ب �شو�د ب�رصة هوؤلء 

حبا�س  �ش������ود، وكان �لأ �لرهب������ان بامل������د�د �لأ

 )6(
خا�شة يتاألفون من رجال ون�شاء فقر�ء. 

ويذك������ر فر�نيكول������و �أن لفئ������ة �لكرج من 

�مل�شيحيني مكان خا�س بهم يف كني�شة �لقيامة 

يتعبدون فيه، وكني�شة خا�شة بهم يف �لقد�س 

ت�شم������ى كني�شة �مل�شلبية. ومن تلك �لطو�ئف 

�لديني������ة �مل�شيحية �لالت������ني، �أي �لكاثوليك. 

�شاف������ة �إىل �مل������كان �ملخ�ش�������س لهم يف  وبالإ

كني�شة �لقيام������ة، كانت له������م كني�شة خا�شة 

أم  وهي �لكني�شة �لتي فيها قرب �ل�شيدة مرمي �

�مل�شيح عليه �ل�شالم، ولهم �أي�شا دير كبري يف 

جب������ل �شهيون. �أما عدد �لالتني �ملقيمني يف 

كني�شة �لقيام������ة فيحددهم بثالثني �شخ�شا. 

أي�ش������ا �لن�شاطرة، �لذين كان  ومن �لطو�ئف �

لهم م������كان خا�س بهم يف كني�ش������ة �لقيامة، 

غري �أن حملهم كان يخلو منهم �أحيانا، وذلك 

قامة يف �ملدينة. و�أخري�  نهم غري د�ئمي �لإ لأ

من �لطو�ئ������ف �لتي كان������ت بالقد�س طائفة 

 )7(
»�لغولبيت«. 

ماكن  أ�شه������ر �لأ كني�ش������ة �لقيام������ة م������ن �

�ملقد�شة و�ملز�ر�ت عن������د �مل�شيحيني. وكانت 

عياد  تق������ام فيها �لحتفالت �لديني������ة يف �لأ

�مل�شيحي������ة. وهي �أعي������اد كان يقيمها رهبان 

�لقد�س يف كني�شة �لقيامة، ويح�رصها يف كل 

أ�شهر  �شنة �لن�شارى من �أنحاء �ملعمورة. ومن �

عياد يوم �أحد �لنخل������ة )عيد �ل�شعانني(،  �لأ

ويوم �جلمعة �لعظيم، ويوم �شبت �لنور، ويوم 

عي������د �لف�شح. �أما يوم �أح������د �لنخلة فيذكر 

أنه كان يلتقي جميع �مل�شيحيني  فر�نيكول������و، �

�ملحتفلني يف د�خل كني�شة �لقيامة، وتتجمع 

كل طائف������ة منهم يف مكان معني، حيث يقوم 

كاهن كل طائفة برتتيل �لقد��س باللغة �لتي 

يتخاطب بها �أفر�د تلك �جلماعة. ويذكر �أن 

�جلماع������ات �لتي �حتفلت بهذ� �لعيد ملا حل 

رمن،  رثوذك�س، و�لأ بالقد�س، هي: �ل������روم �لأ

حبا�������س و�لنوبيني،  و�ليعاقب������ة، و�لهنود و�لأ

 )8(
و�لالتني و�لكرج و�لن�شاطرة. 

وي�ش������ف �لرحالة فر�نيكول������و يف رحلته 
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موقع مدينة �لقد�س؛ على جبل عال م�شتدير، 

حماط بع������دد من �جلب������ال. وب�شبب موقعها 

ه������ذ� كان قا�شده������ا ل يتمكن م������ن روؤيتها؛ 

�إل �إذ� كان������ت �مل�شافة �لت������ي تف�شله عنها ل 

تزيد عن �مليل �لو�ح������د. وكانت روؤية مدينة 

�لقد�������س من تلك �مل�شافة تعد يف ذلك �لعهد 

من �لعجائ������ب �مل�شهورة؛ حل�ش������ن منظرها. 

وحت������دث فر�نيكولو �ل������ذي ز�ر �لقد�س عن 

أ�شو�رها �لتي يتميز بع�شها باملناعة وبع�شها  �

أبو�ب �لقد�س فقد كان  أما � تعر�س للخر�ب، �

أبو�ب. كم������ا �أمدنا �لرحالة  تعد�دها ع�رصة �

مبعلومات دقيقة ومف�شلة عن بناء طرقات 

وم�شاك������ن �لقد�������س، فهو يذك������ر �أن طرقات 

�ملدينة كانت مبلطة باحلجر ونظيفة، وكانت 

مطار عندما تهط������ل ل ينتج عنها �نت�شار  �لأ

�لوح������ل يف �لطرق������ات، ول ت�شبب �أي �إزعاج 

للمارة، وي�شيف �أن كثري�ً من �لطرقات كانت 

 )9(
م�شقوفة. 

احلجلللاج  رحلللات  يف  القد�لللس 

والفر�صان والقنا�صلة

وخ�������س دي لبروكي������ري �لقد�������س برحلة 

مو�شوم������ة بعن������و�ن »رح������الت«، ي�شف فيها 

�ملدينة �لتي ز�رها �شنة 836 / 1432. وميتاز 

و�شفه لهذه �حلا�رصة بالخت�شار و�لو�شوح، 

وقد �أفادنا مبعلوم������ات تتعلق بالو�شع �لذي 

كان������ت عليه �لطو�ئف �مل�شيحية، يف �لقد�س، 

ومعاملة �ل�شلطات للحجاج �مل�شيحيني فيها. 

ويذك������ر يف رحالت������ه �أن للم�شيحيني �ليونان 

مكان������ا خم�ش�شا له������م يف كني�ش������ة �لقيامة؛ 

كث������ري �لظلم������ة ل يدخل������ه ن������ور �إل من ثقب 

فرجن فلهم مكان  �شغري يف �حلائط. و�أما �لإ

أي�شاً، ي�شفهم  خا�س بهم يف كني�شة �لقيامة �

دي لبروكي������ري باأنهم �أكرث �لف������رق �مل�شيحية 

�ملوجودة يف �لقيامة حتماًل للم�شقات، وهم 

�لالتني؛ ولهم كني�شة خمت�شة بهم هي كني�شة 

 )10(
�شهيون. 

كانت مدينة �لقد�س مدينة مقد�شة عند 

�لن�شارى، وب�شفتها هذه، ي�شري دي لبروكيري 

أنها كانت ت�شتقبل وفود� عديدة من حجاجهم  �

من خمتلف �لبالد �مل�شيحية وغريها. وجميء 

هوؤلء �حلج������اج و�إقامته������م يف �ملدينة، كان 

م������ورد� من �ملو�رد �لتي يرتزق منها �ل�شكان. 

حيث يذكر �لرحالة �أن هوؤلء �حلجاج �لذين 

ز�رو� �لقد�������س، كانو� يدفع������ون مقد�ر�ً من 

�مل������ال، يقع �لتفاق عليه ب������ني ربان �ل�شفينة 

ونائب �لقد�س، �ل������ذي ينتقل �إىل مدينة يافا 

خ�شي�شاً له������ذ� �لغر�س. ويف مدينة �لقد�س 

ذ�ته������ا كان �حلج������اج يدفع������ون مقادير من 

�ملال؛ لكل �حلر��س �لقائمني بحر��شة �أماكن 

�لزي������ارة �لتي يق�شده������ا �لن�شارى؛ وخا�شة 

 )11(
منهم حر��س كني�شة �لقيامة. 

�أما �لرحال������ة كازول، فقد ن�رصت رحلته 
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با�شم »�حل������ج �ملقد�س«. وكتاب هذ� �لرحالة 

يطايل عبارة عن و�شف لكامل �لرحلة، �لتي  �لإ

قام بها �شنة 900 / 1494 �إىل �لقد�س. وهو 

ن  هام فيما يتعلق مبو�شوع هذه �لدر��شة، لأ

�ملوؤل������ف ي�شف فيه معامل مدينة �ملقد�س. �أما 

�ملز�ر�ت �لتي يذكرها؛ فمنها كني�شة �لقيامة 

�لتي و�شفه������ا و�شفاً مدققاً، ذ�ك������ر�ً بناءها 

و�لطو�ئ������ف �مل�شيحي������ة �لديني������ة �لتي تتعبد 

فيها. ثم ي�شف معامل������ة �مل�شلمني للن�شارى 

أي�شاً باحلياة �لجتماعية  يف �لقد�س. و�هتم �

�لتي كان يعي�شها �ملقاد�شة؛ مبا يف ذلك �للبا�س 

 )12(
و�لطعام و�حلياة �ليومية.

�لقد�������س هي حمج للن�ش������ارى ومدينتهم 

�ملقد�ش������ة، وكانت ت�شتقبل عدد� من �حلجاج 

و�لرحالة �لن�ش������ارى، �لذي������ن يزورونها من 

خمتلف �لبل������د�ن �مل�شيحية للتن�شك و�لتربك. 

فاحلجاج �لغربيون كما ي�شري �لرحالة كازول؛ 

كان������و� يتجمعون يف �لبندقية �أو يف جنوة، ثم 

أو �إىل ع������كا. وقبل نزول  يبح������رون �إىل يافا �

�حلجاج بيافا كان ربان �ل�شفينة، ي�شجل كل 

أ�شماء �حلج������اج �لذين مع������ه، و�أو�شاف كل  �

و�حد منهم مبا يف ذلك لون ب�رصته و�لعالمات 

�ملميزة لكل �شخ�س، ثم يبعث بتلك �لالئحة 

�إىل �أمري �لرملة و�إىل نائب �لقد�س. وليتمكن 

ر�س  ه������وؤلء �مل�شافرون من �لن������زول على �لأ

يف ياف������ا �إل بح�ش������ور �أمري �لرمل������ة ونائب 

�ل�شلطنة بالقد�������س، ورئي�س رهبان دير جبل 

�شهيون. وعند نزول �حلج������اج من �ل�شفينة 

يت������وىل موظف م�شلم خا�������س ت�شجيل �ل�شم 

أبي������ه. ويذكر  �ل�شخ�ش������ي لكل ح������اج و��شم �

كازول �لذي ز�ر �لقد�س �أن نائب �ل�شلطنة يف 

مدينة �لقد�س ع������ني حر�شا، ير�فق �حلجاج 

)13(
أثناء تنقالتهم.  �لن�شارى ويحميهم �

�هتم �حلجاج و�لرحالة �لن�شارى بكل ما 

يتعل������ق بكني�شة �لقيامة، و�أمدونا بتف�شيالت 

كث������رية عنها. يذك������ر كازول موق������ع �لكني�شة 

د�خل �شور �ملدين������ة؛ لها بابان يفتحان على 

�شاحة جميل������ة �ملنظر، ويقف على باب هذه 

�لكني�شة ثمانية حر��س. وكانت بتلك �لكني�شة 

عدة طو�ئ������ف تتعبد بها تن�شكا وتربكا، حيث 

يعتقد �لن�شارى �أن �مل�شيح عليه �ل�شالم دفن 

فيها، بعدم������ا �أنزل من �ل�شلي������ب يف �ملكان 

�لذي �شيدت عليه كني�شة �لقيامة. وكانت كل 

طائفة من تل������ك �لطو�ئف؛ متثل وتنوب عن 

جميع من ينتمي �إليها يف �لعامل. 

أ�ش������و�ق �لقد�س �لتي  وي�شف �لرحال������ة �

كانت مق�شم������ة ح�شب �لب�شاع������ة �لتي تباع 

�شو�ق. وقد �أعجب  يف كل �شوق من تل������ك �لأ

كازول باأ�ش������و�ق �لقد�س وذك������ر �أن من �أبدع 

�ش������و�ق  م������ا ر�أى يف �ملدين������ة �لطرق������ات و�لأ

�مل�شقوف������ة، �لتي متتد بق������در ما ميتد ب�رص 

�شو�ق �شوق �لطباخني  �لناظر. ومن ه������ذه �لأ
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طعمة  �لت������ي ز�رها �لرحالة، ووج������د فيها �لأ

كل. وقد �أعجب  تباع مطبوخة وجاه������زة لالأ

بهذه �ل�شوق وبكرثة رو�دها؛ �إىل �أن �عتقد �أن 

�ملقاد�شة ل يطبخون يف بيوتهم بل ياأكلون من 

طعمة�لت������ي كانت تباع جاهزة من �ل�شوق.  �لأ

وقد لحظ ه������ذ� �لز�ئر �أن �لدجاج �ملطبوخ 

و�للح������م و�لبي�������س وغريها م������ن �ملاأكولت 

 )14(
�جلاهزة رخي�شة. 

وو�ش������ف كازول �شوق �لزي������ت و�لزياتني، 

�لت������ي كان يب������اع فيه������ا زيت �لزيت������ون، وبها 

أي�شاً �مل�شابن �لتي ي�شن������ع فيها �ل�شابون.  �

وقد كانت هذه �ل�ش������وق كبرية وهامة ب�شبب 

وجود �أ�شحاب �مل�شابن، �لذين كانو� ي�شرتون 

�لزيت بكميات كبرية. �أما م�شدر هذ� �لزيت 

فقد كان من �جلب������ال و�ل�شهول �لقريبة من 

�لقد�س، وم������ن جبل نابل�������س. وو�شف �شوق 

�لقطانني �لت������ي كان يباع فيها �لقطن، وتقع 

يف حارة يطلق عليها ��شم حارة �لقطانني. 

�أما رحلة غلفورد، فقد حررها مر�فق له 

لزمه يف رحلته �إىل �لبالد �ملقد�شة، و�شماها 

ر�س �ملقد�شة«. وقد بد�أت هذه  »�حلج �إىل �لأ

أبريل �شنة 1506 /1912؛ عندما  �لرحلة يف �

أر��ش������ي فل�شطني.  �أبحر� م������ع �حلجاج �إىل �

يف هذ� �لكت������اب جند معلوم������ات قيمة عن 

د�رية يف يافا و�لقد�س، وهي  ج������ر�ء�ت �لإ �لإ

جر�ء�ت �لت������ي ي�شفها �لكاتب باأنها كانت  �لإ

د�ريني  بطيئة، ويذكر معامل������ة �مل�شوؤولني �لإ

دلء. كم������ا ي�ش������ري �إىل و�ش������ع �لطو�ئف  و�لأ

�مل�شيحية يف �لقد�س، ومر�فقتهم للحجاج يف 

مكنة �ملقد�شة، وعدد �مل�شيحيني  زيارتهم لالأ

 )15(
�لقاطنني يف �ملدينة. 

وي�ش������ري �لرحالة غلف������ورد �إىل �أن هوؤلء 

وروبي������ني، كان������و� يالقون  �حلج������اج م������ن �لأ

ر�س  أثن������اء زيارته������م لالأ �شعوب������ات كث������رية �

أنه ملا ن������زل هو ورفاقه يف  �ملقد�ش������ة. يذكر �

مدينة يافا، �أخذه������م �ملوظفون �إىل مغارة / 

دير قدمي ق�شو� فيه ليلتهم حتت �شياط �لربد 

أنهم و�شلو� �إىل  أي�ش������اً � �لقار�������س. كما يذكر �

مدينة �لقد�س بع������د جهد جهيد، وملا و�شلو� 

�أعطاه������م رهب������ان دير جبل �شهي������ون فر�شا 

ينامون عليها وطعاما يقتاتون به. وكان رئي�س 

هذ� �لدير وبع�س رهبانه ير�فقون �حلجاج 

ماك������ن �ملقد�شة. ومن �مل�شاق  يف زيارتهم لالأ

وروبيون  �لت������ي كان ي�شكو منها �حلج������اج �لأ

أثناء �إقامتهم يف �لقد�س، و�لتي كانت ت�شبب  �

له������م �ملر�س، ق�شاء لياليه������م خارج �لبيوت. 

وكذلك عدم وجود نبيذ ي�رصبونه يف �لقد�س 

ن �مل�شلمني ل ي�رصبون �إل  و�ملدن �ملجاورة؛ لأ

 )16(
�ملاء فقط. 

ومهم������ة �لرحالة �لغربيني تذكرنا مبهمة 

زمالئهم �لذين �شبقو� �لغزو �ل�شليبي ملدينة 

�لقد�س، فق������د كان م�شبوقا باأع������د�د و�فرة 
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وروبيني مهدو�  من �حلج������اج و�لرحال������ة �لأ

لذل������ك �لحت������الل. و�ملالح������ظ �أن �هتم������ام 

�ملمال������ك �مل�شيحية بهذه �ملدين������ة؛ مل يقت�رص 

عل������ى مثل تلك �مل�شاع������ي �ملت�شرتة، بل �تخذ 

أ�شكال �شافرة. فقد وعد  حيان � يف بع�������س �لأ

أثناء زيارته ملدينة  �لبابا غريغوري�س �لعا�رص �

ع������كا �شن������ة 670 / 1271 ح�ش������د�ً كبري�ً من 

�ل�شليبي������ني �ملحتفلني بزيارت������ه بالعمل على 

��شرتجاع �ملدينة �ملقد�شة من �أيدي �مل�شلمني، 

أن������ه �إن مل يحقق ذلك فليكن من�شيا  و�أ�شاف �

من قبل جميع �ملوؤمنني �لن�شارى. كما توحي 

بع�س �لكتابات �أن بع�س ملوك �ل�شليبيني يف 

عكا، كان يلق������ب �لو�حد منهم نف�شه ب�»ملك 

�لبيت �ملقد�س و�ل�شاحل«. وكذلك فعل هيوج 

�لثال������ث ملك قرب�س، �لذي �حتل عكا، حيث 

لقب نف�شه مبلك قرب�س وبيت �ملقد�س. وهذ� 

أ�ش������ار �إليه �لرحالة كنج يف رحلته  ح�شب ما �

 
)17(

�مل�شماة ب� »�لفر�شان«. 

وتناول بر�شكوت يف »رحلة �لقد�س« مهام 

ديرة  قنا�ش������ل �ملمالك �مل�شيحي������ة وروؤ�شاء �لأ

أ�ش������ار �إىل �أن مهمة ��شتقبال  بالقد�س، حيث �

ر��ش������ي �ملقد�شة،  �حلج������اج �لن�شارى يف �لأ

ومر�فقته������م يف زيارتهم م������دة حجهم كانتا 

مناطت������ني بعه������دة رئي�س دير جب������ل �شهيون 

بالقد�س. وكان هذ� �لر�هب يعتمد يف �لقيام 

مبهمته، على كفاءت������ه وعالقاته �ل�شخ�شية 

أنه مل تكن  و�شي������ت مركزه �لديني، خا�ش������ة و�

هناك دولة م�شيحية ت�شنده يف �لقيام مبهمته 

هذه. �أما فيما يتعل������ق بالقنا�شل فاإن وجود 

قن�شل، ميث������ل دولة �أجنبية ب�شفته �لر�شمية 

يف �لقد�س، مل يتم ذلك �إل �شنة 818 / 1415، 

عندم������ا حت�شل حكام �لبندقية على مو�فقة 

من �ل�شلط������ان �حلاكم، عل������ى �إقامة قن�شل 

لبالدهم يف �لقد�س. كما ح�شلت جنوة على 

�ملو�فقة يف �إقامة قن�شل جنوي يف �لقد�س. 

وعن������د تتبعن������ا لتاريخ هات������ني �لقن�شليتني، 

جند �أن عملهما كان ل يتعدى حدود خدمة 

 )18(
�حلجاج �لن�شارى و�لعمل على حمايتهم.

يط������ايل �رصيانو كتاب������ه بعنو�ن  وكت������ب �لإ

ر�س« عام 863 / 1458، يتحدث  »معاهدة �لأ

حبا�س و�لهنود، ومن  فيه عن �مل�شيحي������ني �لأ

طبيعتهم عل������ى ما يذكر �لرحال������ة �ملر�وغة 

و�لعب������ث و�ملادي������ة. وتكلم ع������ن �مل�شيحيني 

رم������ن، حيث كان له������م مكان  و�لرهب������ان �لأ

�شافة  يتعبدون فيه يف كني�ش������ة �لقيامة، بالإ

�إىل ذلك كان لهم دير يف �لقد�س يعرف بدير 

أناقة �للبا�س و�لكرم..  رمن، ومن �شفاتهم � �لأ

أم������ا �لنوبيون م������ن �مل�شيحيني ف������كان مكان  �

حبا�س يف كني�شة  تعبدهم حماذيا للهنود و�لأ

�لقيامة. و�أما �ل�رصيان فكان لهم مكان خا�س 

يف كني�ش������ة �لقيامة، ودي������ر ين�شب لهم. وكان 

قب������اط رهب������ان يف كني�ش������ة �لقيامة، غري  لالأ
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�أن �ملكان �ملخ�ش�س له������م يف �لكني�شة يخلو 

�أحياناً؛ ب�شبب تغيبهم و�شفرهم �إىل �لقاهرة، 

وهم �أقل �لفئ������ات �مل�شيحية عدد� يف كني�شة 

أبناء رهبانهم ين�شبون  �لقيامة، لذل������ك كان �

ق�شاو�ش������ة. وم������ن تقاليده������م �أن �لرهب������ان 

أيديه������م للربكة عند  أبناءهم على � يحمل������ون �

 
)19(

تالوة تر�نيمهم �لدينية. 

القد�لللس بعيلللون اأمريكيلللة.. غربية 

معا�رصة »مدينة واحدة وعقائد ثاث« 

كارن  مريكي������ة  �لأ �لكاتب������ة  قدم������ت 

�آرم�شرتوجن يف كتابها �لذ�ئع »�لقد�س: مدينة 

و�ح������دة وعقائد ثالث« و�شفا ر�ئعا �إن�شانيا. 

وهي �لتي ق�شت �شنو�ت من عمرها ر�هبة، 

وكما تق������ول؛ �أو�شلتها جتربته������ا �لدينية �أن 

تلم�س قب�شاً نور�نياً يف �لنف�س �لب�رصية، تلك 

�حلقيقة �لت������ي يعمى عنه������ا �أغلبية �لب�رص؛ 

من يدخلون يف �رص�عات حتفزهم �إىل ذلك 

عقائد خمتزلة وم�شبوهة، ينتج عنها �حلقد 

و�ل�شطهاد و�لقتل و�لدمار. يف كتابها تتلم�س 

�آرم�شرتوجن مع فعل �لكتاب������ة طريقاً للروؤيا، 

أنها ل������ن ت�شل �إىل  وه������ي تكتب تعل������م متاما �

�إجابة حمددة للت�شاوؤلت �لتي تطرحها. �أما 

كتابه������ا هذ�؛ فتحاول م������ن خالله �حلفر يف 

�ملا�شي وتاأمل �حلا�رص، و�أن ت�شت�شف �إجابة 

لت�شاوؤل هو: ملاذ� �ملقد�س؟ 

ل يوجد �إجابة و�ح������دة؛ فتاريخ �رتباط 

�لب�رص بتلك �لبقعة و�رص�عهم لتملكها، معقد 

ن�شاني������ة نف�شها.  تعقي������د تاريخ �لتجرب������ة �لإ

فمنذ �لقدم بحث������ت �لتجمعات �لب�رصية عن 

خر �لغائب / �حلا�رص:  �شلة خا�شة بها وبالآ

أنها ل حتاول  �أي ب� »�ملقد�س«. تقرر �لكاتبة �

�أن ت�شع قانوناً ب�شاأن م�شتقبل �لقد�س. فقط 

هي حت������اول �أن تتلم�س معنى لقول �مل�شلمني 

و�مل�شيحي������ني و�ليه������ود �إن �لقد�������س مدين������ة 

مقد�ش������ة؛ ومبا �أن �ملدين������ة مقد�شة بالن�شبة 

�لروؤي������ة �ملو�شوعية م�شتحيلة.  للجميع فاإن 

طر�ف يف نقا�شهم �أمور �حلا�رص  لذ� يلجاأ �لأ

�خلا�شة �إىل ��شتجالب �ملا�شي، و�أي ما�س؟ 

فالب�������رص يف نظ������ر �لكاتب������ة �آرم�شرتوجن 

عند حديثهم ع������ن »�ملقد�س«، �أو عن جتربة 

ف�شاح  ن�ش������اين، ل ي�شتطيعون �لإ �لوج������ود �لإ

أنف�شه������م ب�ش������كل منطق������ي؛ فيلجاأون  ع������ن �

�شطورة للتعبري ع������ن حقيقتهم �لد�خلية.  لالأ

ل������ذ� ي�شارك �لرم������ز يف �حلقيقة �لتي يرمز 

له������ا، وميتلك قوة مدخ������ل �ملوؤمنني �إىل عامل 

»�ملقد�س«. وتندرج حتت تلك �لرموز �شخو�س 

نبياء، و�لكت������ب �ملقد�شة و�ملبادئ �لدينية،  �لأ

ماكن �لتي ر�أى �لنا�س فيها رموز�ً  أي�ش������ا �لأ و�

مقد�شة. ونظ������ر�ً حلركة �لتاري������خ �خلا�شة 

ديان  �ملرتبطة بها، �أ�شبحت �لقد�س رمز�ً لالأ

نبياء و�مل�شلحني  �لثالثة. ورغم حماولت �لأ

�شطورة؛  �أن يف�شل������و� �لعقيدة �لدينية عن �لأ
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�شط������ورة م������ا تلب������ث �أن تتغلب على  ف������اإن �لأ

 )20(
�لروحانيات. 

تقرر �لكاتبة �أن �ملوؤرخني حاولو� حتديد 

�شليني  مور فيما يتعلق بال�شكان �لأ بع�س �لأ

ودية؛ �لتي �أ�شبحت فيما بعد  يف �لتالل و�لأ

ثار �لتي وجدت تعود  مدينة »�لقد�������س«. فالآ

أم������ا ��ش������م �ملدينة فقد مزج  �إىل 3200ق.م. �

له �ل�شوري �لكنعاين »�شامل«، وميكن  با�ش������م �لإ

أن�شاأها »�شامل«.  أور�شليم« �أي �لت������ي � ترجمة »�

ودية  وكعادة �لقدماء فقد ��شتقر �أهل تلك �لأ

على �ملرتفعات؛ �لتي �عتقدو� �أن »�ملقد�س« 

قد ج�شد فيها نف�شه، ويتمثل ذلك يف جمال 

أو �رتفاع �ملكان مثل تل  أو قوة �لرياح، � �ملنظر �

أو »ز�فون«؛ ذلك �ل�شم �لذي حتول  »عب������ل« �

بفع������ل فاعل �إىل »�شهي������ون«. ويف �لقرن 14 

ق.م. �أعي������د �شكنى �ملكان من قبائل كنعانية، 

ثم ��شتقر �حلوريون يف �أر�س كنعان. وتاأثرت 

أور�شليم �لتي ظهر ��شمه������ا كمدينة كنعانية  �

أل������و�ح »ت������ل �لعمارن������ة«، �لت������ي من بني  يف �

أور�شليم �إىل حاكم  خطابات كتبها �أحد حكام �

 
)21(

م�رص.

كما يرى �لبع�س �أن �ليبو�شيني ��شتقرو� 

أنهم هم من  أرو�شلي������م يف تلك �لف������رتة، و� يف �

أن�ش������اأو� موقعا  أنه������م � بن������و� جدر�نه������ا، كما �

جديد� على �ملنح������در �ل�رصقي. كما مت بناء 

معب������د »بعل« على جب������ل »ز�ف������ون« تخليد� 

لنت�شار�ت������ه. وتقرر �لكاتب������ة �أن �حلفريات 

أثبت������ت ت�شابه������اً غريباً بني  مت������ت لحق������اً، و�

ن�شو�������س »�أوغاريت« �لديني������ة �لبعلية وبني 

�ملز�مري �لعربي������ة؛ �لتي ��شتخدمت لحقا يف 

�رص�ئيلية عل������ى جبل »�شهيون«  �لعب������اد�ت �لإ

أزف������ون«. ومن �ملالحظ  �ملح������رف عن ��شم »�

جنيل �أحياناً  �أن لفظ »�أزفون« يظه������ر يف �لإ

بدي������اًل للفظ »�شهي������ون«. �أما لفظ فل�شطني 

أنه ظهرت يف فرتة لحقة  فيع������ود �أ�شله؛ �إىل �

ق������وة جديدة تدعى »فل�شط������ني« يف �ل�شاطئ 

�جلنوبي لكنعان. ويقال �إن رجال »فل�شطني« 

كانو� رجال بحر و�شفر و�شلو� م�رص و�شور، 

بي�س �ملتو�شط.  وتو�شعو� نحو غرب �لبحر �لأ

أنف�شهم  وهكذ� توطنو� �أر�س كنعان، ووطنو� �

أ�شدود،  يف خم�س م������دن منها: ع�شق������الن، و�

 )22(
وغزة. 

أنه وطبقاً  وت�شي������ف �لكاتبة �آرم�شرتونغ؛ �

�رص�ئيليني بعد  جنيل، ف������اإن �لإ مل������ا جاء يف �لإ

غزوهم ملا �شموه »�أر�س �مليعاد«، كان عليهم 

�شليني / �لكنعانيني  �أن يعي�شو� مع �ل�شكان �لأ

أور�شليم فقد ظلت  أما � يف �ملكان »فل�شطني«. �

بالن�شبة له������م مدينة معادية، وتثبت �لق�شية 

ر��شي �لكنعانيني.  جنيلية غزو »ي�شوع« لأ �لإ

�رص�ئيلي������ون كنعان يف نهاية  وهكذ� و�شل �لإ

�لق������رن �لثالث ع�رص قبل �ملي������الد كما توؤكد 

�لوثائق �مل�رصية و�لكتب �ملقد�شة. وقد �أطلق 
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ول مرة  �رص�ئليني لأ لف������ظ »عربيني« عل������ى �لإ

حينما كانو� منبوذين من قبل فرعون م�رص. 

�شط������ورة، حاول  وتدريجياً وحت������ت تاأثري �لأ

�رص�ئلي������ون متل������ك مقد�ش������ات ومعبود�ت  �لإ

خرين؛ فمثاًل تبنو� معبود ولفظ »�لعليون/  �لآ

عليان بعل«، وكان �إلها لليبو�شيني يعبد على 

جبل »�أزفون«. وتب������دو ق�شة »�خلروج« كما 

ور�شليم  �أورده������ا �لكتبة، ولي�س فيه������ا ذكر لأ

أ�شاطريية« و�شطو  �إعادة �شياغة »قومي������ة / �

أ�شطورة  ن�شاء »� خري������ن، لإ عل������ى مقد�شات �لآ

�لع������ودة«. و�إع������ادة �لبناء ملا ه������و موجود يف 

لهة،  �شاطري �ل�رصقية عن �لآ أ�شاطري »بعل« و�لأ �

وو�شيل������ة لحتالل ما �شم������ي »�أر�س �مليعاد« 

مبباركة �إلهية، و�شار »يهوه« يحارب من �أجل 

)23( 
أور�شليم« متاماً كما كان يفعل »بعل«. �«

ويف ع������ام 722 ق.م مت تدم������ري مدين������ة 

�شوري������ني، وحميت  »�شاموري������ا« بو�شاط������ة �لآ

مدينة »�إ�رص�ئيل« من �لوجود وبطل ��شتعمال 

�شوريني  �ل�شم. وم������ع ��شتمر�ر هجم������ات �لآ

له »بعل«  أور�شليم �إىل �لوثنية وعبادة �لإ عادت �

أور�شليم عام 597 ق.م  و»عنات«. ��شت�شلمت �

لنبوخ������ذ ن�رص ونقلت قي������اد�ت �ليهود؛ بدء�ً 

باملل������ك ومرور� بالق�شاو�ش������ة و�حلرفيني �إىل 

»باب������ل«. وعق������ب ع�شيان لح������ق يف �ملدينة 

مت تدمري �ملدين������ة و�أ�رص �مللك �جلديد، ومنا 

�لعتقاد تدريجي������اً �أن »يهوه« هو �لذي دمر 

أم������ا �ملنفيون فقد  �ملدين������ة ب�شبب �خلطايا. �

تاأقلم������و� تدريجياً، وعا�شو� يف رغد، و�شكنو� 

�أحياء متميزة يف بابليون.

وت�شيف �لكاتب������ة �آرم�شرتونغ، ثم حدث 

�أن ع������اد �ملنفيون �إىل كنع������ان مرة �أخرى بعد 

�نت�شار �لفر�س بقي������ادة �شايرو�س. ويف عهد 

د�ريو�������س �لفار�شي بد�أت �إع������ادة بناء معبد 

أور�شلي������م يف �لق������رن  متو��ش������ع، ورغ������م �أن �

�خلام�س كانت مدين������ة خربة قليلة �ل�شكان، 

�رص�ئلي������ون هنا ب� »�جلغر�فيا  فقد مت�شك �لإ

�ملقد�شة«؛ �ملتمركزة ح������ول »يهوه« و�عتربو� 

 )24( 
خرين دخالء. �لآ

تق������ول �لكاتبة �إنه ل يوجد دليل تاريخي 

كرب، �لذي هزم �لفر�س  �شكندر �لأ على �أن �لأ

أنه  أور�شلي������م، غري � �شن������ة 333 ق.م ق������د ز�ر �

�شكندر يف بابل، �حتل بطليمو�س  بعد وفاة �لأ

ول م������ن م�رص: يهود�، و�ل�شامرة، وفنيقيا،  �لأ

و�ل�شاح������ل �ل�شم������ايل. وعم������ت �ملوؤ�ش�ش������ات 

غريقي������ة �ملنطق������ة، جنح������ت �حل�ش������ارة  �لإ

أ �ليهود يف  �لهيليني������ة يف �خرت�قه������ا. وب������د�

�لختالط و�ل�شفر و�لت�شمية باأ�شماء �إغريقية 

فيما عد� بع�������س �ملحافظني منهم. و��شتقر 

أور�شليم �شنة 200  �حلال هكذ� حتى مت غزو �

ق.م، وعني �شاميون �لثاين على ر�أ�س �حلكم 

ثن������ي ب� »يه������ود�«، وب������د�أت عملية تطهري  �لإ

أور�شلي������م مرة �أخرى.  عرق������ي وعقائدي يف �
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ويف ع������ام 170 ق.م حدث �������رص�ع بني ي�شوع 

خري  و�أنطاكيو�������س، �أدى �إىل هج������وم هذ� �لأ

أور�شليم« و�ملعب������د، وحترمي مار�شة  عل������ى »�

�لعبادة �ليهودية، و�إلغ������اء �لقو�نني �لتور�تية 

أنه بعد  له »زيو�س«. غري � وتكري�������س �ملعبد لالإ

ذلك حتالف �ليهود م������ع �لرومان و��شتعادو� 

ح������و�ل بينهم وبني  أور�شلي������م. ثم �ش������اءت �لأ �

�لروم������ان يف �لنهاية. ويف �شنة 63 ق.م هجم 

�لرومان بقيادة بومبي على �ملدينة و�قتحمو� 

�ملعبد، وقتلو� 12 �ألف يهودي، و�شميت �لبالد 

ر�شمياً فل�شطني، وبعد ذل������ك حكم �لرومان 

 )25(
�ملدينة مبا�رصة. 

امل�صيح واأور�صليم / القد�س.. الق�صة 

�صطورة والعقيدة  والأ

تذكر �لكاتبة �آرم�شرتوجن �أن �مل�شيح دخل 

أور�شلي������م عام 30م، ر�كب������اً حمار�، وقد قام  �

بطرد �ملر�بني من �ليهود من �ملعبد. و��شتناد� 

�إىل قول مرق�س تنباأ �مل�شيح ب�شقوط �ملعبد، 

�ل������ذي قد حتول �إىل وك������ر لل�شو�س فتوعده 

�ليهود. وعند حماكمته مل يجمع �ل�شهود على 

أن������ه �أق�شم على هدم �ملعب������د فاأفرج عنه. ثم  �

نه تنباأ بعودة  �أعيدت حماكمته مرة �أخرى، لأ

�لقبائل �لثنتى ع�رصة من �ليهود حتت حكم 

أي�ش������اً بزو�ل معبد  حو�ريي������ه �لثنى ع�رص. و�

أث������ر ديني مل ت�شنعه �أيد  هاروت ليحل حمله �

م������ر مت �شلب �مل�شيح  �إن�شاني������ة، ويف نهاية �لأ

يف مكان خ������ارج �ملدينة ي�شم������ى »�جللجلة« 

وبج������و�ره. ب������د�أت ديانة �شماوي������ة جديدة/ 

نباء عن روؤية  �مل�شيحية، خا�شة حني �رصت �لأ

�لبع�������س للم�شيح يبعث م������ن �ملوت، فاعتقد 

أنه هو �ملخل�س �ملنتظر. قاد �لدعوة ثالثة:  �

بطر�س، ويوحن������ا، وجيم�س / �أخ������و �مل�شيح 

– هكذ� تقول �ملوؤلف������ة – و�لذي �تبع �مل�شيح 
و�ئل  وح������ده فقط بعد ماته، وكان �شمن �لأ

�لذين قيل �إنهم �شاهدو� روؤيا بعث �مل�شيح، ثم 

أن�شئت  �أ�شب������ح / جيم�س كبري�ً للكني�شة �لتي �

عام 50 م، و��شتمر يرعى تعاليم �لتور�ة على 

 )26(
�أمل عودة �مل�شيح. 

وت�شيف �لكاتبة؛ لكن �حلو�ريني ��شتمرو� 

ي������وؤدون �لطقو�س يف �ملعب������د، و�أطلقو� على 

أتباعا  أنف�شه������م لقب »�لفق������ر�ء«، فاجتذبو� � �

�عتق������دو� بقرب عودة �مل�شيح وملكة �لرب. 

ثم تبعهم عدد �آخر من �ليهود من �شاهدو� 

روؤى عن �مل�شيح؛ وم������ن بينهم »بول�س« �لذي 

نادى باأن �مل�شيح حل حمل �لتور�ة كتنزيل �هلل 

ول، و�أن كل من عا�س يف �مل�شيح هو �بن �هلل  �لأ

أبناء �إبر�هيم، بغ�س �لنظر عن �لعرق  وم������ن �

�شلي. �أي �إنه مت �لتحول من �ملعبد �ملقد�س  �لأ

�إىل »�لرجل �ملقد�������س«، و�لذي �أ�شبح مركز�ً 

للخال�س.كان هوؤلء �مل�شيحيون ل يرون لهم 

ج������ذور�ً يف مكان معني، و�أ�شبح بول�س جو�ل 

أور�شليم/ �ملكان قيمتها،  رمز�ً لهم. وفقدت �
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وحتولت �إىل رم������ز روحي يوجد حيث يوجد 

�ملوؤمن������ون، و�عترب هذ� كف������ر� باملعبد حوكم 

 
)27(

على �إثره بول�س. 

ث������ار �ليهود على �لروم������ان يف �ل�شتينات 

�لثورة ب�شبب �ملمار�شات  �مليالدية، و�زد�دت 

�لدينية �شد �ملعبد. ثم قرر �مل�شيحيون �ليهود 

أنه مت  أور�شيلي������م«؛ خ�شو�شاً � �خل������روج من »�

�إعد�م جيم�س على يد �ليهود، ودعمت نبوءة 

�مل�شيح به������دم �ملعبد قر�ر �خلروج. ويف �شنة 

أر�شل������ت روم������ا ق�شبا�شيان �إىل فل�شطني  67م �

لقم������ع ثورة لليهود، لكنه ع������اد �إىل روما �شنة 

مرب�طورية، وترك هناك �بنه  70م لت������ويل �لإ

تاتيو�������س. ويف 28 �أغ�شط�س من �شنة 70 مت 

تدم������ري و�إحر�ق �ملعب������د، وقتل عدد كبري من 

أور�شليم تدم������ري�ً �شاماًل،  �ليهود ث������م دمرت �

أر��شي �ليهود ومتلكاتهم  � و�شودرت جميع 

وتبع������ت كل فل�شط������ني روم������ا. ومت ��شتقد�م 

جنود روماني������ني ومو�طنني �إغريق و�شوريني 

أور�شليم. وبحلول �لقرن �لثاين  وتوطينهم يف �

أ�شاطريهم  أ �ليهود �مل�شيحيون يف تكوين � ب������د�

�شخا�س. فق������د كان يوحنا  ع������ن �مل������كان و�لأ

قد قال �إنه ر�أى �مل�شي������ح يتماهى مع �لذ�ت 

أور�شليم تهبط من عند �هلل على  لهي������ة، و� �لإ
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ر�س.  �لأ

أن������ه حينما  تذك������ر �لكاتب������ة �آرم�شرتوجن �

�أ�شب������ح ق�شطنطني �إمرب�ط������ور�ً للغرب عام 

313 م، �عتقد رغم جهله بتعاليم �مل�شيحية، 

�أن �نت�شاره يرجع ل������رب �مل�شيحيني، فاأعلن 

مرب�طورية. كما  �مل�شيحي������ة ديناً ر�شمي������اً لالإ

أي�ش������اً �أن �لعقيدة ميك������ن �أن تكون  �عتق������د �

مرب�طورية.  أنح������اء �لإ عن�������رص متا�ش������ك يف �

وبحلول عام 335م �أ�شبح للم�شيحية كني�شة 

عظم������ى، كم������ا �جتذبت �لديان������ة عدد� من 

أتباعها. وتبعاً لذلك  �ملفكرين وت�شاعف عدد �

�رصحة عل������ى مقابر �ل�شهد�ء،  ز�د ت�شييد �لأ

و�أ�شبحت �لق�شطنطينية �لتي كانت قد حلت 

حمل بيزنط������ة كلها م�شيحي������ة. وبعد عامني 

من �لتنقيب، �كت�شف������ت مقربة حتت ر�شيف 

أنها مقربة �مل�شيح، رغم  �ملعبد �لقدمي و�أعلن �

أن������ه مل يتم �لتوثيق من �شحة �لكت�شاف. غري  �

أن������ه معجزة »بعث«  عالن بد� وكا �أن ذل������ك �لإ

للمقربة ماثل لبعث �مل�شيح قبل ذلك بثالثة 

أنه مت �كت�شاف مكان  أي�شاً � قرون. كما �أعتقد �

ول  بقايا �ل�شليب، و�أقيم �رصيح يف �ملوقع �لأ

أن�شتا�شيا« �أي �لقيامة، وكني�شة كبرية  �شمي »�

أور�شليم  أ�شطورة »� خر. وتطورت � يف �ملوقع �لآ

�جلديدة«، فقد �أخ������ذ �مل�شيحيون يف تطوير 

أ�شطورتها عن �ملكان �لذي �أ�شبح مركز�ً يف  �

 )29(
عقيدتهم. 

�أخ������ذت �ل�شخ�شيات  تقول �لكاتبة لقد 

�لروماني������ة �لكبرية؛ وخا�شة �لن�شاء منهم يف 

أور�شليم/ �إيليا �مل�شيحية. فمثال  �لتو�فد على �



مدينة القد�س »ال�رشيف« يف عيون الرحالة والكّتاب الغربيني

العــــــدد 549  حزيـــــــران   1442009

قامت هيلينا �أوج�شتا و�لدة ق�شطنطني بزيارة 

مرب�طورية،  �مل�رصق للرتويج لفكرة �بنها عن �لإ

ماك������ن �ملقد�شة �لتي  وقامت بال�شالة يف �لأ

�أ�شبحت م�شيحية، وتربعت لبناء كنائ�س يف 

بيت حلم وجبل �لزيتون. و�أ�شبح موت �مل�شيح 

�شاطري  �لد�مي يت�ش������در �لعقيدة، وتو�لت �لأ

حول كل موقع، وعما لقاه �مل�شيح على �أيدي 

�ليهود. و�أقيم������ت كني�شة على جبل »�شهيون 

�جلديد؛ حي������ث قيل �إن �مل�شيح تناول ع�شاءه 

خري، وحيث هبطت �ل������روح �لقد�س على  �لأ

�حلو�ريني. و�ش������درت �لقو�نني �شد �ليهود، 

أبعدو� و�أ�شبحو� يدعون يف �لكتب و�لوثائق  و�

�لر�شمي������ة �ملتوح�شني و�لكريه������ني و�لكفرة. 

وعم������ل �مل�شيحيون عل������ى تقوية وجودهم يف 

أور�شليم، فقامو� بتغيري معاملها. وبحلول عام  �

ت بالرهبان من جميع  390 كانت ق������د �متالأ

 )30(
�أنحاء �لعامل«. 

أنه حدث  وت�شيف �لكاتب������ة �آرم�شرتوجن؛ �

�رصة  ثناء �أن قامت »بوميبا« من �لأ يف تلك �لأ

�ملالكة باحلج �إىل �مل�رصق، وتربعت لبناء كني�شة 

، ومت  لأ على جبل �لزيتون يعلوها �شليب يتالأ

�ل�شتيالء على �لبقع �ملقد�شة �ليهودية لبناء 

كنائ�س تخلد �لقدي�شيني. و�تبع تقليد ت�شيري 

�ملو�ك������ب و�لعرو�س �مل�شيحي������ة �ل�شاخبة يف 

عياد و�ملنا�شبات، و��شرتك يف تلك  �ملدينة و�لأ

�لطقو�س �شكان �ملدينة و�لبالد �ملجاورة من 

�شوريا وم�رص و�لر�فدين، و�حلجاج �لو�فدون 

م������ن �لغرب، وحتولت �إيليا كابيتولينا �لوثنية 

أور�شلي������م �مل�شيحية. وتق������ول �لكاتبة �إن  �إىل �

ن�شطة و�لطقو�س غ������ريت طبيعة �لتجربة  �لأ

�مل�شيحية ذ�ته������ا، �لتي �أ�شبحت تن�شّب على 

ر�شية �أكرث من تركيزها على  حياة �مل�شيح �لأ

له  �لعقي������دة �لروحانية. وبدلً من تقدي�س �لإ

غ������ري �ملرئي، �أ�شب������ح �لرتكيز عل������ى قد�شية 

ن�شانية  �مل������كان، وعل������ى طبيع������ة �مل�شي������ح �لإ

)ج�ش������ده(. و�كت�شب������ت �ملادة �أهمي������ة لكونها 

باملقد�س، و�ش������ار �حلجاج يتهافتون  تعريفاً 

على تقبيل ومل�������س ولعق �حلجارة؛ �لتي قيل 

�إن �مل�شيح لم�شها، و�ش������ار �جلانب �حل�شي 

 
)31(

من �لتجربة هو �لذي يجتذبهم للمدينة.

ومن جان������ب �آخر ت�شري �لكاتب������ة �إىل �أن 

ن�شطة �مل�شيحية؛ كانت متثل حماولة  تل������ك �لأ

لال�شتيالء على �لتاري������خ �ليهودي. فالتاريخ 

يعي������د نف�ش������ه فمثلما ح������اول بن������و �إ�رص�ئيل 

�ل�شتيالء على �لتاري������خ �لكنعاين لفل�شطني 

أور�شيلم؛ كذلك حاول �مل�شيحيون �ل�شتيالء  و�

عل������ى �لتاريخ �ليهودي و�شط������روه وم�شحوه، 

حت������ى �إن �لكني�ش������ة �أطلق������ت عل������ى نف�شها 

»�إ�رص�ئي������ل �جلديدة«. و�ش������م قدي�شو �لعهد 

ألغيت �لبطريركية  �لقدمي �إىل �مل�شيحي������ة، و�

�رص�ع يف �لق�شاء على  �ليهودية رغب������ة يف �لإ

�ليهودية. وت�شاعد �لعد�ء �شد �ليهود حينما 
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أنه رفات »�إ�شطفان«،  مت �كت�شاف ما �عتقد �

ن������ه قت������ل ملهاجمته  �أول �شهي������د م�شيح������ي لأ

ديرة  �لتور�ة و�ملعبد. و�زدهرت حركة بناء �لأ

�رص  أف������ر�د �لأ و�لكنائ�������س من قب������ل �مللوك و�

وروبية، وتو�فد �لرهبان من جميع  �ملالكة �لأ

�أنحاء �لعامل مبا فيها �لهند و�إيثيوبيا يحتلون 

 )32(
�لقد�س ويغريون معاملها.

�صلللام..  والإ العلللرب  زملللن  القد�لللس 

�صماحة وعدالة و�صام 

تقدم �لكاتب������ة كارين �آرم�شرتوجن �لقد�س 

�ش������الم بنبذة عن  خ������الل زم������ن �لع������رب و�لإ

نها ت������رى �أن �لعد�لة �لتي  �شالم ذ�ت������ه؛ لأ �لإ

�شادت �حلياة يف �لقد�س يف بحر هذ� �لزمن، 

�شالم تعاليم وفل�شفة  ول تطبيق �لإ مرجعها �لأ

آل������ف و�لرت�حم  أك������د على �لتا وروح������ا. لقد �

�شالم  و�مل�شارك������ة بني �لب�رص عامة، كما �أن �لإ

دي������ان �ل�شماوية /  قام على �لع������رت�ف بالأ

�ل�شابقة، وهدف �لدين هو �هلل ولي�س �إقامة 

موؤ�ش�شة دينية. وخالفاً لليهودية ل توجد يف 

�شالم ثنائية �ملقد�������س و�لدنيوي؛ فجميع  �لإ

�شالم، �أما بيت �ملقد�س  ماكن مقد�شة يف �لإ �لأ

�رص�ء و�ملعر�ج.  فقد �رتبط �ملكان بحادثة �لإ

وت������رى �لكاتب������ة ت�رصفات �خلليف������ة »عمر« 

�شالم  يف بي������ت �ملقد�������س جت�شيد�ً لروؤي������ة �لإ

ومنهج������ه يف �لتو��شع؛ دخ������ل �ملدينة و�شط 

أبي�س يف  مظاهر �لبذخ �لبيزنطية على بعري �

مالب�شه �لرث������ة، �لتي رف�س ��شتبد�لها. وقد 

ج�شد عم������ر يف فتحه �لقد�س مثل �لتعاطف 

�لتوحيدي ونزوعه نحو �ل�شالم؛ فلم يحدث 

أو تدم������ري لرم������وز �لديانات  أو ط������رد � قت������ل �

أو �إجبار على �عتناق  أو نزع ملكية � خ������رى � �لأ

)33(
�شالم.  �لإ

�لعددية  باأغلبيتهم  �مل�شيحي������ون  �حتفظ 

يف �ملدين������ة، ومل ي�شتوط������ن �مل�شلم������ون �أماكن 

�ملقد�شات. كم������ا �شمح للم�شيحيني بحق بناء 

�لكنائ�������س و�إ�شالحها، كما �شمح لهم بت�شيري 

مو�كبه������م �لديني������ة، و�قت�������رص �مل�شلمون يف 

عبادتهم على �حلرم �لذي بناه عمر. ونظر� 

و�شاع على ما هي عليه؛  مليل عمر �إىل �إبقاء �لأ

بعاد �ليهود عن  فاإنه ر�أى عدم وجود �شبب لإ

مدين������ة د�ود، فقام بدع������وة �شبعني �أ�رصة من 

طربية لال�شتيطان يف �لركن �جلنوبي �لغربي 

من �حلرم حيث بن������و� معبد�، كما �شمح لهم 

مل  بال�شالة يف �حلرم. وبث �لفتح �لعربي �لأ

�شالم ديانة توحيد  أو� �أن �لإ يف �ليه������ود، �إذ ر�

و�أن �لعرب من ن�ش������ل �إ�شماعيل، وقد قامو� 

باعتاقه������م وبتطهري �أر�س �ملعب������د؛ حتى �إنه 

- كم������ا تذكر �لكاتبة �آرم�شرتوجن – يف نهاية 

�لقرن ظهرت ق�شيدة عربية حتتفي بالعرب، 

وكتب حاخامات �ليهود خطابا ي�شكرون فيه 

أت������اح ململكة �إ�شماعيل فتح فل�شطني  �هلل؛ �أن �

أبناء �إ�رص�ئيل.  أنهم وطن������و� معهم � و�لقد�س و�
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وهكذ� ��شتم������رت �ملدينة م�شيحية / يهودية 

/ �إ�شالمية. 

وت�ش������ري �لكاتب������ة �إىل تاري������خ »قد�شي������ة 

�ل�شخ������رة« �لتي بناها عبد �مللك بن مرو�ن، 

أ�شاطري �ليهود �لتي تو�ترت فيما بعد  وتنفي �

�شا�س  حول كون »�ل�شخرة« جزء� من حجر �لأ

�لذي كان جم������اور�ً لل�شفينة »�ل�شندوق«، ومل 

يذكر �خلام������ات يف ذلك �لوقت �أن �ل�شخرة 

جزء من مقد�شاتهم. ويف �لوقت ذ�ته تو�لت 

�ملعتقد�ت من قبل �مل�شلمني حول �لقبة، وقيل 

ر�س ومدخل �لفردو�س.  عنها �إنها مرك������ز �لأ

وتدريجي������اً ب������د�أت �جلغر�في������ة �ملقد�شة يف 

أماك������ن يف �ملنطقة قيل  ذه������ان، ت�شري �إىل � �لأ

�أن �آدم هبط عليها و�أن �إبر�هيم �شلى فيها، 

و�إن �لقب������ة ه������ي �لنقطة �لت������ي تلتقي فيها 

ماكن لدى  أ تقدي�س �لأ ر�س. وبد� �ل�شماء بالأ

�مل�شلم������ني، و�أ�شبحت �لقبة خريطة روحانية 

أي�ش������اً كونها �أول  للم�شلم������ني، و�رتب������ط بها �

�رص�ء و�ملعر�ج، وفكرة �لفردو�س  قبلة ومنها �لإ

ر�������س. �أما معمار  ر�ش������ي وكونها مركز �لأ �لأ

�لقب������ة وت�شميمها؛ فق������د �أ�شبحا منوذجني 

�شالمية، �إذ �إنها ترمز لل�شمو  للفن و�لعمارة �لإ

نحو �ل�شماء، كم������ا تعك�س تو�زنات �لتوحيد. 

وتدريجي������اً �كت�ش������ب بيت �ملقد�������س /�ملدينة 

و�لقبة/ �ملعمار قد�شية م�شتقلة، وكان �حلرم 

�رص�ء  ق������د �حتل مكاناً مركزي������اً يف جتربة �لإ

أك������د �ل�شوفيون على  منذ بن������اء �لقبة، كما �

»موتيفة« /مو�شوعة/ �لعودة �إىل �هلل وعلى 

)34(
�ملعر�ج كنموذج للتجربة �لروحانية. 

ت�شري �لكاتب������ة �آرم�شرتوجن �إىل �أن �أوروبة 

�لغربي������ة )�لفرجن������ة( ظهرت عل������ى م�رصح 

ب �لبابا ملك �لفرجنة  حد�ث؛ حينما ن�شّ �لأ

ت�شارل������ز �إمرب�ط������ور�ً للروماني������ة �لغربي������ة. 

مرب�طور  أوروب������ة �لإ و�بتهاج������ا بذلك، لقبت �

ب�شارمل������ان )ت�شارلز �لعظي������م(. ولكي يك�شب 

�رصملان حلفاء �شد بيزنط������ة، حاول �لتقرب 

من بغد�د، وتبادل �لهد�يا مع هارون �لر�شيد 

�ل������ذي �شمح له ببناء كني�ش������ة ومكتبة ومبان 

دينية �أخ������رى يف �لقد�س، كم������ا منحه مقّر�ً 

وروبيني �أن  مر �لذي دعا �لأ د�ئماً هناك، �لأ

يرو� حقا لهم يف �ملدينة، وكانت تلك �لعقيدة 

ور�ء �حلروب �ل�شليبية. 

تر�ك  حدث يف عام 1071م �أن ��شتوىل �لأ

آ�شي������ا �ل�شغرى  �ل�شالجق������ة عل������ى معظ������م �

وفل�شط������ني، ث������م ��شتولو� عل������ى �لقد�س عام 

1073 م. وعنده������ا خاط������ب �لباب������ا �إيريان 

�لنبالء و�لفر�شان و�لفقر�ء و�ملجال�س �لدينية 

يف �أوروبة وحثهم على �إعالن حرب مقد�شة؛ 

نا�شول ثم  ت������ر�ك و�مل�شلم������ني يف �لأ على �لأ

ت حملة قو�مها 
ّ

�ل�ش������ري �إىل �لقد�س. و�ش������ري

60 �ألف فرد، تبعه������ا خم�شة جيو�س �أخرى. 

ويف ع������ام 1096م قام �شليبي������ون جرمانيون 
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بارتكاب مذبحة لليه������ود يف طريقهم بحكم 

أنه������م قتل������ة �مل�شي������ح. ويف 15 يوليو 1099  �

�شقط������ت �لقد�س و�رتكب������ت مذ�بح هائلة يف 

�شفوف �مل�شلمني و�ليهود. و�شار �مل�شيحيون 

نحو كني�ش������ة �لقيامة يتغنون بالرت�تيل.. لقد 

كان يف نظره������م يوم������اً ر�ئعاً م������ن �شنع �هلل 

 )35(
�لذي جتلى ل�شعبه وباركه. 

ومع م������رور �لوق������ت �زد�د ع������دد �شكان 

�ملدين������ة مرة �أخرى، لكن �لقد�س حتولت �إىل 

مدين������ة غريبة ز�لت عنه������ا �ل�شفة �لدينية، 

وو�شع �شليب �أعلى قب������ة �ل�شخرة وغطيت 

آنية بنقو�س لتينية. �أما �مل�شجد  يات �لقر� �لآ

ق�ش������ى فتح������ول �إىل مع�شك������ر وخم������ازن  �لأ

للذخرية، وعا�������س �لرهبان يف ترف وحتولو� 

�إىل جنود. وبحلول عام 1120 كان جيل كامل 

من �ل�شليبيني قد �شب هناك ل يدري �شيئاً 

عن �لغرب، و�كت�شب �أفر�ده �لعاد�ت �ل�رصقية 

مثل �ل�شتحمام؛ وهي عادة مل يعرفها �لغرب، 

ثو�ب �لر�قية، وحتجبت  و�رتدى �لرج������ال �لأ

ن�شاوؤه������م. وهكذ�، فعندما دع������ا نور �لدين 

زنكي �إىل �جله������اد، ��شتعلت جذوة كانت قد 

خب������ت، ورغم تلك �لبد�ية، فقد جاءت نهاية 

ملكة �ل�شليبيني يف �لقد�س على يد �شالح 

أكتوبر عام  �لدي������ن؛ �لذي فتح �ملدينة يف 26 �

�رص�ء دون �أن  1187 م، �ل������ذي و�فق ليل������ة �لإ

يقتل م�شيحياً و�حد�ً. ثم �أفرج �شالح �لدين 

�رصى، ودفع �لبارونات  عن عدد كبري م������ن �لأ

�لفدية، وف������رو� برثو�تهم �لهائل������ة �ملنهوبة؛ 

�لتي رف�س �شالح �لدين م�شادرة �شيء منها 

 
)36(

�حرت�ماً للمعاهد�ت. 

أن������ه من ثم قرر �شالح  وت�شيف �لكاتبة �

أ�شلم������ة �لقد�س وتغي������ري ت�شاري�شها،  �لدين �

و��شتعمال �ملعمار �شالحا �إيديولوجيا. ورغم 

أ �لتعاي�س و�لتكامل،  ذلك ��شتمر �لعمل مببد�

و�شمح للم�شيحيني �لغربيني و�ليهود بالعودة. 

و�إب������ان �لقرن �خلام�س ع�������رص ز�د �لقر��شنة 

�مل�شيحيون من هجماتهم على مدن فل�شطني 

�ل�شاحلية، بينما �أخذ �مل�شيحيون �لغربيون – 

وخا�ش������ة �لفرن�شي�شكان منهم – يف ��شتفز�ز 

�مل�شلمني، بينم������ا توح�ش������ت هجماتهم على 

�ش������الم و�لر�ش������ول. و�زد�د تدفق �حلجاج  �لإ

و�مل�شتوطنني �لغربيني، كما قامت �لنز�عات 

�شكن������از �لقادمني من �لغرب،  بني �ليهود �لإ

و�ل�شف������اردمي �لذي������ن قدم������و� م������ن �إ�شبانيا 

و�لب������الد �لعربية. و�أحدث فت������ح �لعثمانيني 

للقد�������س �بتهاج������اً بني �ليه������ود، �لذين كانو� 

ندل�س هو  قد �عتق������دو� �أن طردهم م������ن �لأ

نهاية ع�رصهم �لذهبي. وكان �ليهود بعد �أن 

طردهم �ل�شليبيون م������ن �ملدينة �تخذو� من 

�ل�شالة عند بو�بات �حلرم عادة، ثم �لتجاأو� 

�إىل �ل�شالة عند �حلائط �لغربي بوجه خا�س 

أي������ام هجم������ات �ملماليك و�لب������دو، بحثاً عن  �

�حلماية. 
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آة ال�صينملللا  القد�لللس يف �صملللري ملللرا

الغربية.. يف فيلم »مملكة اجلنة« 

قدم �ملخرج �لعامل������ي »ريديل كوت« فيلم 

»ملكة �جلن������ة« / �لقد�س، م������ن �إنتاج عام 

2005، تن������اول ملكة ومدينة �لقد�س. ومنذ 

ول يتك������ون لدى �ملرء �نطباع باأننا  �مل�شهد �لأ

حي������ال روؤية حتاول �أن تنفي عن نف�شها �شمة 

�لتع�ش������ب �لغربي جتاه �لع������رب و�مل�شلمني؛ 

فامل�شهد يجري يف فرن�شا �لعام 1184م ي�شور 

ق�شوة �لكهنة �لغربي������ني �ملحتلني، يف عملية 

دفن زوجة حد�د �لقرية �ل�شاب بطل �لفيلم 

أة �لتي ماتت منتحرة ب�شبب  »باليان«. فامل������ر�

مر�شه������ا، يعامل ج�شده������ا بوح�شية مفرطة 

أ�شها  أنها كافرة، يقطع �لكهنة ر� على �عتبار �

ويحرقون جثمانها، وترتك زوجها �لذي كان 

يحبه������ا يف حالةبائ�شة من فرط �حلزن على 

فر�قه������ا، ومن �شعور ر�شبه د�خله �لكهنة باأن 

روحها لن تنال �خلال�س. وبينما هو يف ياأ�شه 

و�شياعه ياأتي و�لده �لذي ل يعرفه، على ر�أ�س 

قافلة م������ن �ملحاربني �ل�شليبي������ني، ويحاول 

�إقناعه بالذه������اب �إىل �لقد�س »�ملدينة �لتي 

�شيحكمه������ا �ل�شمري«. وباإغ������ر�ء �أن يح�شل 

لروح زوجت������ه �لر�حلة على �خلال�س، يو�فق 

على �لن�شمام �إىل �حلمالت �ل�شليبية �لتي 

�حت�شدت يف �أوروبة لال�شتمر�ر يف �ل�شيطرة 

 )37(
ر�شية.  على »ملكة �ل�شماء« �لأ

ويتوج������ه بالي������ان وو�ل������ده وجمموعة من 

ر�������س �ملقد�ش������ة  �ل�شليبي������ني �إىل مين������اء �لأ

»م�شين������ا«، حي������ث يعت������رب نقط������ة �نط������الق 

�ل�شليبيني �إىل �لقد�س، �لتي تعترب كل خطوة 

على �لطريق �إليها �شعيا ملحو �خلطايا. ويف 

�مليناء �ملثق������ل باأكد��س �ملتعبني من �ل�شاعني 

أو  أو �لهاربني م������ن �أوروبة � ملحو �خلطاي������ا، �

�لطامعني يف مغ������امن دنيوية، ن�شمع عبار�ت 

�لتحري�������س على �لقتل و�ملوت، وكاأنها تكر�ر 

ن، و�لتي ت�شور  لعبار�ت �لتطرف �ل�شائعة �لآ

أنه طريق �إىل  جر�م �لتاريخي �لديني على � �لإ

�جلنة. حيث يكون قتل �لكافر لي�س خطيئة، 

وحمو �خلطاي������ا يكتمل يف �لقد�������س، و�إر�دة 

�حل������رب �إر�دة �هلل، و�شفك دم������اء �مل�شلمني 

تخلي�������س للقد�س منهم حت������ى تكون »ملكة 

�ل�شمري و�لعدل«. 

ي�شل بالي������ان �إىل �لقد�س �لتي ت�شورها 

ديان  م�شاه������د �لفيل������م جممعاً لل�شع������وب و�لأ

ل�شنة، تخو�س يف غمارها �لوجوه �لبي�شاء  و�لأ

و�ل�شم������ر�ء وترتف������ع يف �شاحاته������ا �لند�ء�ت 

بلغاته������ا �ملتعددة؛ عربي������ة و�أوروبية وعربية، 

أبر�ج �لكنائ�س وماآذن  فيما ترتفع يف �شمائها �

جر��س باأ�شو�ت  �مل�شاجد، وتختلط دقات �لأ

�ملوؤذنني. نعرف يف �لقد�������س �أن و�لد باليان 

فار�س مرم������وق مقرب من �ملل������ك �ل�شليبي 

�مل�ش������اب باجلذ�م، و�ل������ذي يخفي ت�شوهات 
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وجهه بقن������اع معدين، وت�شف������ر حو�ر�ته عن 

�شخ�شية حكيم كاره للعنف، وموؤهل للت�شامح 

يحمل تقدير�ً خا�شاً خل�شمه قائد �مل�شلمني 

»�ش������الح �لدين«. ميوت و�ل������د باليان فريث 

أبي������الن«، �لتي تعترب  عن������ه حكم مقاطع������ة »�

حامية للطري������ق �إىل �لقد�������س. وخالل تلك 

�لفرتة تظه������ر م�شاهد طريق������ة حكم باليان 

�ملت�شامح و�ملتو��شع، �لذي يتعامل مع رعاياه 

من �مل�شلم������ني و�ليهود و�مل�شيحيني على قدم 

�مل�ش������او�ة، ي�شاركهم �لعمل، وي�رصكهم يف خري 

�لو�حة �ل������ذي �شاهمو� يف زرع������ه ورعايته، 

ر�س من جمرد �شحر�ء �إىل و�حة  فتتحول �لأ

مزده������رة، تفي�س عل������ى �شكانه������ا بالظالل 

)38(
و�لثمار. 

بعد ب������روز �ملو�هب �لقتالي������ة و�لقيادية 

ومالمح �حلكمة و�لعتد�ل لدى باليان، يود 

�مللك قبل وفاته تزويجه �بنته، �لتي هي زوجة 

»ج������ي رينو« �ملتع�شب �شد �مل�شلمني. وبذلك 

يك������ون باليان �ملعت������دل ملكا عل������ى �لقد�س، 

يو��ش������ل م�شريت������ه �ملتعلقة ب�ش������الح �لدين. 

وبعد وفاة �مللك و�عتالء �بنته �لعر�س تعر�س 

ح ميلها �إليه �أن يزيح  عل������ى باليان �لذي تو�شِّ

زوجها، ليحل مكانه ويغدو بالتايل ملكا، لكنه 

رف�س ذلك لعدم قدرت������ه على »بيع روحه«، 

�لتي ل تز�ل مرتبطة بزوجته �ملتوفاة. وتقرر 

�بن������ة �مللك »�شيبيال« تعيني زوجها ملكا على 

عر�س �لقد�س. جر�ء �لتغيري�ت �لتي فجرها 

�مللك �ل�شليبي �جلديد �ملتع�شب و�ملتعط�س 

للقت������ال، و�ملتط������رف لقت������ال �ش������الح �لدين 

وجيو�شه، ويخرج �مللك �جلديد ملالقاة جيو�س 

�مل�شلمني خ������ارج �لقد�س يف معركة »حطني« 

�لتي تنتهي بانت�شار جي�س �مل�شلمني، و�نتهاء 

�آخر �ملو�جهات، وي�شفح �شالح �لدين عمن 

تبقى م������ن مقاتل������ي �ل�شليبي������ني و�لفرجنة 

وجعلهم يخرجون باأمان من �لقد�س. وينتهي 

�لفيلم بعبار�ت حتي������ل �ملا�شي �إىل �حلا�رص 

�ل������ذي مل ت������زل في������ه »ملكة �جلن������ة تفتقد 

)39(
�ل�شالم«. 

ونالحظ على فيلم »ملكة �جلنة« �ملبالغة 

�لكب������رية يف �إب������ر�ز �أعد�د جي�������س �مل�شلمني، 

باملقارنة م������ع �ل�شليبيني، يف حني �أن �لكتب 

�لتاريخية ت�شري �إىل �أن �لعك�س هو �ل�شحيح. 

ويف مقابل ذلك نرى خ�شائر �مل�شلمني مبالغ 

بها، وقد يعود هذ� لطبيع������ة تف�شري �لتاريخ 

م������ن كل طرف م������ن �أطر�ف �ل�������رص�ع، ففي 

�لفيلم ن������رى كرثة عدد جي�س �مل�شلمني �لذي 

فق. وه������و ما ياأتي تربي������ر�ً لهزمية  ي�ش������د �لأ

�ل�شليبي������ني و�أن �لكرثة ه������ي �لتي �نت�رصت. 

مل يك������ف �ل�شيناري������و ع������ن �لتاأكي������د على �أن 

�لقد�������س مدينة للديانات �لثالث )�مل�شيحية، 

�شالمية، و�ليهودية(.  و�لإ

كما ق������دم �إ�ش������ارة �إىل »حائ������ط �لرب�ق« 
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آثار �ليه������ود بالقد�س.  باعتب������اره جزء� م������ن �

ثم �إن هن������اك ماآخذ �أخرى تك�شف نق�شا يف 

�ملعرفة �لدينية و�لثقافي������ة بامل�شلمني ومنها 

أد�ء �ل�شالة، حيث قدمها  ما يتعلق ب�ش������كل �

�لفيلم كاأنها تتم ب�شكل فردي د�ئماً ولي�س يف 

جماع������ة، وكذ� طريقة �رت������د�ء �لثياب �لتي 

ت�شيَّده������ا �للبا�س �ملغرب������ي �إ�شافة �إىل �شكل 

مدينة �لقد�س ذ�تها، �لتي مل تظهر يف زمنها 

�لتاريخ������ي �حلقيقي، رمبا ب�شب������ب ت�شوير 

�مل�شاه������د �خلا�شة بالقد�������س يف �ملغرب بعد 

أ�شاقف������ة �لكني�شة �لكاثوليكية  رف�س رئي�س �

يف �إ�شبانيا ت�شويرها يف كني�شة »ميزكيتا« يف 

أيام دولة  قرطبة، �لت������ي كانت م�شجد�ً كبري�ً �

ندل�س.  �لأ

لقد �أظهر �لفيلم �حلو�ر �حل�شاري �لذي 

د�ر يف تلك �لفرتة بني �جلانبني، وظهر هاج�س 

�لقائ������د �ل�شليبي يف �حلف������اظ على جنوده 

و�ش������كان �لقد�س من »بط�������س« �شالح �لدين، 

ليك�ش������ف بعدها �أن قائ������د �مل�شلمني ل يريد 

�أن يقتل �مل�شيحيني و�ملقاتلني �ل�شليبيني بل 

يري������د ��شتعادة �ملدينة. يعط������ي �لفيلم فكرة 

ع������ن �لتطور �لتاريخ������ي يف عالقة �لغربيني 

م������ر �لذي ح������كاه �ملخرج  بالع������رب، وهو �لأ

�إن �حلم������الت �ل�شليبية  »ريديل �شك������وت«: 

�لت������ي خرج������ت بدعوى حتري������ر �لقد�س من 

�أيدي �لكفار، كانت كذب������ا وبهتانا، و�إن هذه 

�حلملة ما ز�ل �شد�ها يرن عرب �لتاريخ. ويف 

�لو�قع لي�س هناك من حرب �أطول ول �أحفل 

بال�شحايا و�لدماء مثل �حلروب �ل�شليبية. 

أث������اره �لفيلم يف �لعامل  أم������ا �جلدل �لذي � �

�لغربي، ي�ش������ري �إىل �أن �لفيلم ت�شمن �لرو�ية 

�شولية للتاري������خ؛ عرب تقدمي  �شالمي������ة �لأ �لإ

أنه������م متح�رصون يف مو�جهة  �مل�شلمني على �

�شليبي������ني همجيني. كم������ا �أن �لفيلم جتنب 

ح������د�ث يف قالب و�حد، وي�شكل  �أو ح�رص �لأ

للح�شارة  و�إيجابي������اً  كذلك و�شف������اً متو�زناً 

�شالمية خ������الل �حلقب������ة �ل�شليبية. ويف  �لإ

�شوء ه������ذ� �لت�شور، يب������دو �أن تقدماً نوعياً 

فالم �لغربية، وهو  ظهر موؤخر�ً يف عر�س �لأ

من نتاج �لعوملة؛ فلم يعد يعر�س �لعربي على 

أنه ذل������ك �ل�شفاح �ملتعط�س لل������دم، �جلهول  �

�ملتخلف. فالفيلم يحمل كل �لحرت�م للثقافة 

ن�شان  �شالمي������ة، و�شورة كرمية ج������د�ً لالإ �لإ

�لعرب������ي. ف�شاًل عن �أن ه������ذ� �لفيلم يظهر 

بو�شوح كل دين وفيه طائفة من �ملت�شددين، 

أنف�شهم �أكرث من �لدين �لذي  �لذين ميثل������ون �

ينت�شبون �إلي������ه. و�أن �لعن������ف �لذي ظهر يف 

ظهار  �لفيل������م مل يق�شد �لعنف لذ�ت������ه، بل لإ

�أن �لعن������ف ل يخ������دم ق�شي������ة، و�أن �لنا�س مل 

ي�شتفيدو� من در�س �لتاريخ �شيئاً. 
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دب العربي اأوًل: مقدمة عامة يف الأ

رمب������ا �أكون مت�شائم������اً �أكرث مما ينبغي، �أو متحام������ًا �أكرث مما يجب، مما 

أك������رث و�قعية من غريي، ذلك �أن نظرتي  أتهم نف�شي، ورمبا �أكون � أنني � يعن������ي �

دب �لعربي عموماً، على طول �لوطن وعر�شه، ال تخرج عن هذه  مل�شتقب������ل �الأ

دب  أن������ا �أ�رص على �أن م�شتقبل �الأ أر�ه، فا فق �لذي � أو �الأ �لروؤي������ا �لتي حددتها �

و�للغ������ة يف بادنا، ي�شبه �إىل حد بعي������د �مل�شتقبل �ل�شيا�شي و�الجتماعي، ذلك 

أنه يجعلنا ننظر  �ل������ذي ي�شهد تقهقر�ً و��شحاً، وتذبذباً ملحوظاً، ال جد�ل يف �

كاتب لبناين مقيم يف �جلز�ئر.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

ò

عبد احلميد بن هدوقة

ورواية: ريح اجلنوب

❁
د. قي�رص م�صطفى
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اإىل ذلك امل�ضتقبل من خالل �ضبابية طاغية 

مل  مكفه������رة، ورمب������ا ياأ�ضا من������ا وفقدانا لالأ

م�س البعيد،  يف اأن ن�ضتعيد م������ا كنا عليه بالأ

دب يحتل مكانته املرموقة، بعد  حيث كان الأ

فئدة دون  اأن كان ي�ض������در عما تختل������ج به الأ

أو توجي������ه م�ضبوه من اأحد،  أو تدخل ا اإك������راه ا

فاق التي  ف������كان يعرب بحرية وينطل������ق اإىل الآ

يحددها لنف�ض������ه، وتلك التي كنا من خاللها 

نباهي الأمم، وال�ضبب يع������ود اإىل الكثري من 

التداخالت والتقاطعات الع�ضوائية، الناجمة 

أو  ع������ن ال�ضغوطات اخلارجي������ة، التي تدعو ا

تعمل عل������ى اإف�ضاد املنظوم������ة الرتبوية، مما 

يرتتب عنه بال�رضورة اإف�ضاد احلياة الثقافية 

أو اإف�ضاد  واحلكم عليها بالتخلف واجلمود، ا

أ�ضا�ضها وتهجينها، ومل يعد ذلك  العقلية م������ن ا

خافياً على اأحد، فاملناهج التعليمية يُق�ضد 

منه������ا يف الغال������ب »التق������زمي« يف كل �ضيء، 

والتقوقع على الذات املري�ضة املتهالكة على 

نف�ضه������ا، وعلى جميع امل�ضتويات، فنحن مثاًل 

غري م�ضموح لنا بتجاوز ح������دود ُر�ِضَمت لنا، 

حتى تبقى بالدنا �ضوق������اً ا�ضتهالكية بكل ما 

حتمله هذه الكلمة من معنى، حتى يف جمال 

الكلم������ة والكتاب، ولقائ������ل اأن يقول: اإذا كان 

هذا ينطبق على العلوم التطبيقية، فما �ضاأن 

ن�ضانية يف ذلك؟ واجلواب، هو اأن  العل������وم الإ

ن�ضانية –على العدو- كائنة  خطورة العلوم الإ

يف كونها تعمل على �إيقاظ �لوعي �ل�شيا�شي 

جيال، بل هي �لتي  و�لقوم������ي يف �لنا�شئة و�لأ

جيال، وتعم������ل على توجيه  تخل������ق وتكون �لأ

وتر�شي������د �لقيادة، ف�شاًل ع������ن كونها حتفز 

�ملو�طن �لعادي على �لقر�ءة، و�إقامة عالقة 

مع �لكتاب و�لكاتب!! �أي عالقة متو�زنة بني 

كرب على  �ملبدع و�ملتلقي، وهذ� هو �خلطر �لأ

�أ�شح������اب �مل�شلحة يف تخلفن������ا، وهنا يكمن 

أريد  بيت �لق�شيد ويكمن �لد�ء، و�إذ� كنت ل �

غر�ب، وحتى ل يظّنّ  أو �لإ بع������اد يف ذلك � �لإ

أبالغ، فاإنن������ي �أ�رصب مثاًل، رمبا  أنني � �أح������د �

ينطبق على كل �لبالد �لعربية، فهناك تعّمد 

و��شح ل�رصب هذه �لعل������وم بطريقة موهة 

كاذبة، كاأن يقال ب������اأن �لعلوم �لتطبيقية هي 

همية  ه������م، وهي �لتي ينبغ������ي �إيالءها �لأ �لأ

�لالزمة حتى ن�شتطي������ع عن طريقها �للحاق 

بالركب �حل�شاري، وق������د و�شع لذلك �شلماً 

عند �ختي������ار �لتخ�ش�������س بالن�شبة حلاملي 

�لثانوي������ة �لعامة، كان �أدنى درجاته يف �جتاه 

ن�شانية، وهذ� يعني �أن �أقل �ملعدلت  �لعلوم �لإ

توجه نحو تل������ك �لعلوم و�أعالها نحو �لعلوم 

خ������رية ل تتاح �لفر�شة  �لتطبيقي������ة، وهذه �لأ

�أمام متخرجيه������ا ليفلحو� فيه������ا، كما �أفلح 

فيها �لغربيون، يف �لوقت �لذي جند فيه �أن 

ن�شانية وقد نكبت مبحدودي �لذكاء  �لعلوم �لإ

و�لقدر�ت، و�لعاجزين عن �لعطاء، ل ميكن 
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أدبية فكرية، كما نتوقع  �أن ت�شهم يف خلق حياة �

وكما نحب، ول ميكن �أن ت�شمح بظهور تفوق 

ن�شاني������ة، فكيف يكون  يف جم������الت �لعلوم �لإ

دباء و�ملفكرون  منهم �لعلماء و�ل�شع������ر�ء و�لأ

و�لفال�شفة، �لذين هم على �شاكلة طه ح�شني 

و�لعقاد و�حلكيم وحمفوظ و�لر�شايف ونعيمة 

وجرب�ن و�لزهاوي و�ل�شبيبي وغريهم؟ وكيف 

ينب������غ �شع������ر�ء ك�شوقي وحاف������ظ و�لبارودي 

و�حلبوب������ي ومطر�ن و�أبي ري�ش������ة و�ملاغوط 

�شا�س  و�لبغ������د�دي؟ وهل نحلم عل������ى هذ� �لأ

بانتعا�س �حلي������اة �لفكرية؟ بالطبع ل، وهذ� 

ما جعل �لكثريين من تخرجو� من جامعاتنا 

يلتحقون برك������ب �لغربيني وعنه ل يحيدون، 

وكاأنهم ل يرون �شو�ه جمالً للبحث و�لطالع، 

ومثله ل يبدع������ون، ونر�هم يتخبطون خبط 

ع�ش������و�ء ذ�ت �ليم������ني وذ�ت �لي�شار، دون �أن 

تقودهم قدر�تهم �إىل �لطريق �مل�شتقيم، ومن 

هنا جاء �ل�شتخفاف بالرت�ث حمقاً وجهاًل، 

مي �جلاهل،  حتى بتنا ننظر �إليه نظ������رة �لأ

أبعاده،  وبتن������ا ل نح�شن قر�ءت������ه ول ن�شتلهم �

و�شار بيننا وبين������ه حاجز، يحلو للبع�س منا 

�أن يتهم������ه هو ل �أن يتهم نف�ش������ه، وهذ� هو 

�شي������اء، كما ج������اء �لنخد�ع بربيق  منطق �لأ

�لثقافة �لغربية كيفما كانت عن فهم �أو غري 

فهم، و�حلديث يطول يف ه������ذ� �ملجال، ولو 

�أن �ملكلفني بتوجي������ه �حلياة �لثقافية وتهيئة 

�شباب �ملنا�شبة و�لظروف �ملالئمة، وكانو�  �لأ

ميلكون �لق������ر�ر فعاًل، ملا كان������و� ق�رصو� يف 

خذ و�ل�شرت�شاد بط������رق ومناهج  عملي������ة �لأ

قدمني، وملاذ� ل يكون �ل�شرت�شاد  �لع������رب �لأ

أنف�شهم يف جمال  بط������رق ومناهج �لغربي������ني �

ن�شانية، كم������ا ي�شنعون يف بالدهم  �لعلوم �لإ

ومع نا�شئتهم؟ دون �أن يهملو� ما تو�شل �إليه 

�لنا�س يف هذ� �لزمن على �أن يكونو� �أحر�ر�ً 

يف ذل������ك وم�شتقل������ي �ل������ر�أي، ول يخفى ما 

ق�شدت، ول تخفى مالمح ما �أردت �لو�شول 

�إليه، و�ملطلوب هو �مل�شاو�ة بني خمتلف فنون 

�ملعرفة فل������كل وظيفته، ول������كل ر�شالته، فلو 

ن�شانية من حيث �إعطاء  �شاوينا بني �لعلوم �لإ

�لفر�ش������ة لالختيار ب�شكل متو�زن، بعد وقبل 

م������ور ت�شري ب�شكل طبيعي،  �لتخرج وتركنا �لأ

ب������د�ع تعبري�ً و�قعي������اً وحقيقياً عن  لكان �لإ

مة و�لنا�شئة، يف جميع  ق������در�ت وتوجهات �لأ

مور ت�َشّي�س  �شف فاإن �لأ �ملجالت، ولكن ولالأ

بطريقة ل يُقرْ�َشد منها وجه �حلق، ول يُق�شد 

مة وم�شاحله������ا، و�لذي ينطبق  م�شتقب������ل �لأ

على �جلز�ئر ينطبق على غريها فيما ذهبت 

دب  �إليه، و�إذ� كن������ا يف �شدد �حلديث عن �لأ

�شارة بد�ية �إىل  يف �جلز�ئر، فال بد م������ن �لإ

ما ذكرناه، ثم نخو�س فيما بعد بالتفا�شيل، 

دب يف �جلز�ئر وما هي  فم������ا هي و�شعية �لأ

م�شاكله؟
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دب  ثانيًا: كلمة حول و�صعية الأ

اجلزائري

كان للظروف �لتي مرت بها �جلز�ئر 

دبية، و�ملنهج  ثر يف �حلي������اة �لأ أبع������د �لأ �

�لفرن�ش������ي يف �لتعام������ل م������ع �ل�شع������وب 

أ �ملناه������ج،  أ�ش������و� �مل�شتعم������رة، كان م������ن �

تخطيطاً وتوجيهاً، و�أكرثها خبثاً ومكر�ً، 

فالفرن�شي������ون م�شابون فيم������ا يعود �إىل 

وىل عقدة  �لتعامل معن������ا بعقدت������ني: �لأ

أ�شا�س من �حلقد  �حل�ش������د �ملبنية عل������ى �

�لتاريخ������ي �ملتاأ�ش������ل، و�لثاني������ة عق������دة 

�إلغاوؤهم  خرين، وبالتايل  �لتعايل على �لآ

�شباب عن�رصية ودينية وثقافية  خر، لأ �لآ

خمتلفة.. 

تر�ك قد تركونا جميعاً،  و�إذ� كان �لأ

بعد خم�ش������ة قرون من �لظالم و�لتخبط 

مية، ف������اإن �لفرن�شيني يف  يف �جلهل و�لأ

�جلز�ئ������ر حاولو� �لق�شاء عل������ى كل �أمل يف 

��شتعادة �لوع������ي و�لبعث �حل�شاري، فعملو� 

على طم�س كل �ملع������امل �لتي كان باإمكانها �أن 

تنتق������ل باجلز�ئريني �إىل ف�ش������اء�ت جديدة 

و�عدة، فاأغلق������و� �ملد�ر�������س و�مل�شاجد �لتي 

كان �لفقهاء فيها يقومون بوظيفة �لتدري�س 

�لتطوعي، وح�������رصو� �لتعلم بالفرن�شية على 

أبناء �ملتعاون������ني معهم، وه������ذ� �أمر طبيعي  �

ومعلوم، وقد ��شتمر هذ� �لو�شع �ل�شاذ طيلة 

�لوجود �ل�شتعم������اري، وملا ��شتقلت �جلز�ئر 

وحاول������ت �لنهو�س كان لديها م������ن �مل�شاكل 

مور  �ملوروثة �لكثري ما حال دون �أن ت�شري �لأ

يف �لجتاه �ل�شحيح.. ف�شاًل عما تركته يف 

أبنائها �ملتلفح������ني زور� وبهتانا  فرن�شا م������ن �

طاحة بكل  بعباءة �لث������ورة، و�لعاملني على �لإ

مب������ادئ وقيم وثو�بت ه������ذه �لثورة �لتي دفع 

�جلز�ئريون من دمائه������م �ل�شيء �لكثري ثمناً 

�شارة،  له������ا، وعربوناً للوفاء لأجماده������ا، ولالإ
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فق������د كان لرج������ال �لدين زم������ن �ل�شتعمار 

�لفرن�ش������ي م�شاركات حم������دودة، ولكنها على 

حمدوديتها ��شتطاع������ت �أن تاأخذ بيد بع�س 

ر�دة �لقوية و�لعزمية  ذوي �لهمة �لعالية و�لإ

�ل�شلب������ة يف �لتحدي، حتى ج������اءت جمعية 

�لعلماء �لتي ي�شهد لها �جلميع مب�شاهماتها 

�لبارزة، يف جمال �لتعليم و�لتاأديب، كما كان 

لها �شاأن ب������ارز يف �إذكاء �شعلة �لنه�شة، �لتي 

أ�شهم������ت بدورها باإيقاد م�شاعل �لثورة، هذ�  �

عل������ى �مل�شت������وى �لد�خلي �أما عل������ى �مل�شتوى 

�خلارجي، فكان يتمثل يف جامعتي �لقرويني 

يف فا�س يف �ملغرب و�لزيتونة يف تون�س، و�إىل 

زهر يف �لقاهرة، وجامعة �لزيتونة  حٍد ما �لأ

أثن������اء �لثورة فتحت  برز، و� ه������م و�لأ كانت �لأ

أب������و�ب مد�ر�شها وجامعاتها  �لدول �لعربية �

أم������ام �جلز�ئري������ني )�شورية وم�������رص وليبيا(  �

فا�شتقطبت �أعد�د�ً هامة كان لها ح�شورها 

فيما بع������د، و�إذ� كانت هذه �لعو�مل جمتمعة 

قد تركت ب�شماتها و��شحة جلية يف �لن�شيب 

�ملتو��شع �لذي حظ������ي به �جلز�ئريون حتى 

لفني، من �لن�شاط �لفكري و�لثقايف،  عام �لأ

فاإنن������ا ن�شتطي������ع تق�شيم رو�ده عل������ى �ل�شكل 

�لتايل:

�أولً: فريق حت�ش������ل على علومه �لعربية 

و�لدينية، يف جامعة �لزيتونة، ورمبا جامعة 

�لقرويني يف �ملغرب وغريهما، من �ملوؤ�ش�شات 

�لتعليمية �لعربية يف �خل������ارج، بعدما تلقو� 

علومهم �لبتد�ئية يف م�شاجد وزو�يا جمعية 

�لعلم������اء، كما حت�شل على ن�شيب ل باأ�س به 

من �لثقافة �لفرن�شية..

ثاني������اً: فريق مل تتح �أمامه �لفر�شة �إل يف 

�ملد�ر�س �لفرن�شية يف �جلز�ئر مع �ملعمرين، 

ف������كان حت�شيل������ه منح�������رص�ً يف دو�ئره������ا 

وف�شاء�تها �ملتقوقعة حول �للغة �لفرن�شية..

ثالثاً: فري������ق �ل�شتينات وما بعدها، وهو 

�لذي ينتمي �إىل جيل �لثورة و�ل�شتقالل وهو 

�لفريق �لذي ن�شتطيع حتديد ولدته من عام 

1950 وم������ا فوق، وهذ� �لذي خرج منه جيل 

�ملثقفني �جلدد وهم ماز�لو� يتخبطون على 

قل كف������اءة و�إبد�عاً، من  غري ه������دى، وهم �لأ

ول و�لثاين.. و�حلديث عن هذ�  �لفريقني �لأ

�لفريق معقد وطوي������ل، ولكنني �أ�شم رموزه 

خرى،  �إىل كل �لرم������وز �لعربي������ة �لثقافية �لأ

وهوؤلء ينطبق عليهم يف �لغالب �لكالم �لذي 

�شبق �أن �أ�رصت �إليه من حيث �مل�شتوى �لهابط 

ء.. وغري �لر��شد وغري �لكفرْ

ول ينتم������ي عبد �حلميد  �إىل �لفري������ق �لأ

بن هدوق������ة �لذي �شوف نعالج ونحلل رو�يته 

أي�شاً  ريح �جلنوب يف هذه �لدر��شة، ومنهم �

�ل�شاعر حممد �لعيد �آل خليفة، ورمبا حممد 

كرب ومنه������م �ل�شاعر  خ�������رص �ل�شايحي �لأ �لأ

مفدي زكريا..
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�أما �لفريق �لثاين فمنهم �لرو�ئي حممد 

ذيب ومال������ك بن نبي وكات������ب ي�شني ومولود 

فرع������ون وجم������ال �لدين بن �ل�شي������خ ومولود 

خري  معمري وحممد �أركون وهوؤلء با�شتثناء �لأ

ل يعرفون من �لعربية حرفاً و�حد�ً.. ولكنهم 

�أح�شن������و� �إىل حد ما فيما دبجوه من كتابات 

بلغة �ملنفى كما و�شفها مالك حد�د..

أم������ا �لفريق �لثالث وهو �لذي ما ز�ل يف  �

بد�ية �لطريق ويقوده �لطاهر وطار و�لطاهر 

بن عي�شة ومن �ل�شع������ر�ء �ل�شباب عز �لدين 

�مليهوب������ي، وجمموعة من �ل�شع������ر�ء �ل�شبان 

و�لرو�ئي������ني وما ز�لت �لطري������ق �أمامه حتى 

أنه مي�شي  يتمكن م������ن �للحاق بالرك������ب، �إل �

مكانات �لهائلة  �لهوينا كال�شلحفاة رغ������م �لإ

�شباب قد  �ملتاحة، وهو يتع������رث يف م�شريته لأ

يك������ون �حلديث عنها طوياًل مت�شعباً ومعقد�ً 

�أحياناً �أخرى، ولكننا ناأمل �أن ت�شحح م�شريته 

دون �أن تكون �لعربة بالكم، وهذ� مكن ولكن 

مر  بعد وقت لن يكون ق�ش������ري�ً و�ملهم يف �لأ

�لو�شول..

�شارة �إىل �أن �شوق �لكتاب  هذ� وتنبغي �لإ

�جلز�ئ������ري خالل �لعقود �لثالث������ة �ملا�شية، 

ق������د عرف كّم������ا ل باأ�س به م������ن �ملطبوعات 

أنه  يف خمتل������ف �لتوجهات �شعر�ً ون������رث�ً، �إل �

�ش������ف غلبت على �لكثري م������ن هذ� �لكّم  ولالأ

�لركاك������ة و�ل�شع������ف و�ل�شقوط و�ل������رد�ءة.. 

وذل������ك عائد ل�شعف يف �للغ������ة �لعربية عند 

نه������م مل يتمكنو�  �لذي������ن �خت������ارو� �لعربية، لأ

م������ن در��شتها كما ينبغ������ي، و�شعف موؤكد يف 

�للغ������ة �لفرن�شية عند �لذي������ن �ختارو� �للغة 

ن �للغة بحر ولبد لل�شمك من  �لفرن�شي������ة، لأ

�لبق������اء فيها حتى يتمكن من �حلياة، وهوؤلء 

بعيدون عن �ملحيط �لفرن�شي ولكنهم زعمو� 

أنه������م »يتقنونها« �أكرث م������ن فيكتور  و�دع������و� �

ديب ل يبدع �إل يف  أنا موؤمن باأن �لأ هيجو!! و�

لغته، تلك �لتي ر�شع لبانها خملوطاً مع لبان 

أم������ه، و�للغة فوق كونه������ا تر�ثاً وقو�عد فهي  �

ذ�ت طاب������ع نف�شي ل ميك������ن عزله عن �شائر 

مقوم������ات �لنبوغ و�لتفوق، خا�شة �إذ� ما كان 

دبية..  بد�ع يف �ملجالت �لفكرية و�لأ هذ� �لإ

�شكالي������ة �للغوي������ة �مل�شتحكمة يف  وتبق������ى �لإ

بد�ع، ولكن  أم������ام �لإ �جلز�ئر عائق������اً كبري�ً �

�شباب و�مل�شبب������ات، فاإننا ل  مهما كان������ت �لأ

ينبغ������ي �أن نطلب �لكث������ري و�لكثري، ولي�س من 

أو  �ل�رصوري �أن يك������ون يف �جلز�ئر �أو م�رص �

أو �لكتاب  أو �شورية مئ������ات �ل�شعر�ء � �لعر�ق �

�لرو�ئيني و�لنقاد، وعند ذلك نكون خياليني 

�أكرث م������ن �للزوم، و�جلز�ئ������ر، كغريها، ت�شري 

نحو �لتطور بخطا بطيئ������ة، وقد ياأتيها دفع 

ما، فتتح������ول وتنقلب من �جلم������ود و�لبطء 

�إىل �ل�رصعة يف �لنمو و�لتطور، وهذه طبيعة 

أو  �شي������اء، وكل م�شرية تتعر�������س لنك�شات � �لأ
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عقبات �أو قل �رتباك، و�لوقوف عند حدود 

مام  ه������ذ� هو �خلطاأ بعين������ه، و�لتطلع �إىل �لأ

بثقة وتفاوؤل هو �ملطلوب يف حدود �ملمكن.

كنت كثري�ً ما �أعر�س ع������ن قر�ءة �لنتاج 

أر�ه  �جلز�ئري �لذي يعر�������س علي لكرثة ما �

يف �لكث������ري منه من �شع������ف وركاكة وهبوط 

و�نحطاط، حت������ى وقعت يف خطيئة �لتعميم 

وظننت –خمطئاً- �أن �لنتاج يف غالبه �شوف 

يكون على هذ� �جلانب من �ل�شعف و�لهز�ل، 

�إىل �أن وقع������ت حتت يدي رو�ية عبد �حلميد 

مر  بن هدوقة )ري������ح �جلنوب( فعلمت �أن �لأ

خمتلف متاماً، وكنت قبل ذلك قر�أت »ذ�كرة 

حالم �مل�شتغامني وهي و�إن �أعطيت  �جل�شد« لأ

�شباب  من �ل�شجيج �أكرث ما ت�شتحق بكثري لأ

أنها  معروفة ل جمال للحديث عنها هنا، �إل �

أ�������س بها، و�لفرق �شا�ش������ع بني �لرو�يتني،  ل با

ويف كل خري –كما يقولون- غري �أن رو�ية بن 

هدوق������ة حتمل يف طياتها �لكثري و�لكثري من 

ن�شانية، بحيث تت�شم  �لهموم �جلز�ئري������ة و�لإ

بالو�قعية و�ملو�شوعية ول �أحب �لقول –كما 

يقول������ون- باأنها �لو�قعية �ل�شرت�كية، بل هي 

�لو�قعية �جلز�ئري������ة �لعربية!! وهي و�حلق 

يقال مو�شوع������ة يف رو�ية، �أو جيل ووطن يف 

رو�ية، جمعت بني �ملتعة و�لثقافة و�ل�شيا�شة 

أّهلها  و�لدين و�حل�شارة و�لقت�شاد معاً، ما �

ن تك������ون عماًل ر�ئد�ً يف فنها، وقد متكنت  لأ

دب  من �لت�شل������ل بهدوء وثق������ة �إىل رحاب �لأ

�لعاملي حيث �أخ������ذت ما ت�شتحقه من مكانة 

رفيعة، هي باخت�شار �شديد، ق�شة حتمل هّم 

وتاريخ �ل�شعب �جلز�ئري �ملنا�شل �ملجاهد، 

يف مرحلة حا�شمة من حياته يف هذ� �لزمن، 

ولنع�س مع هذه �لرو�ية مع �أبطالها و�أحد�ثها، 

زمن������اً يجعلنا نطل من خالله������ا على معاناة 

ه������ذ� �ل�شعب بحيث كان������ت قرية »�حلمر�ء« 

�لتي تدور �أحد�ث �لق�شة على �أر�شها، رمز�ً 

�إن�شاني������اً قبل �أن تكون رم������ز�ً عربياً، ورمز�ً 

عربي������اً قبل �أن تك������ون رمز�ً جز�ئري������اً، �إنها 

�لوطن �لعربي م�شغر، و�جلز�ئر مكربة �إنها 

باخت�ش������ار تعالج كل �مل�ش������اكل، ببعد �إن�شاين 

ونف�شي و�جتماعي و�شيا�شي وح�شاري معاً، 

فماذ� حتمله تلك �لرو�ية؟

ثالثلللًا: ملللن هلللو عبلللد احلميلللد بن 

هدوقة؟

عن كتيب �شغ������ري جمعه �لكاتب جياليل 

أنق������ل بع�س �ملعلومات عن حياة  �خلال�شي، �

�شافة �إىل  �بن هدوق������ة م�شرت�شد�ً به������ا، بالإ

�ملعلوم������ات �ملتوف������رة لدين������ا و�ملتد�ولة بني 

دبي������ة، فهو يتحدر من  �ملهتم������ني بال�شوؤون �لأ

قرية �شغ������رية ��شمها »�حلمر�ء« تابعة لقرية 

أك������رب منها ��شمها �ملن�شورة، على بعد ب�شعة  �

ع�������رص كيلومرت�ً من مدينة »برج بو عريريج«، 

�لتي هي عا�شمة لولية حتمل ��شمها، وعلى 
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بع������د ثمانني كيلوم������رت�ً من �شطي������ف �رصقاً، 

ومئتي كيلو مرت عن �جلز�ئر �لعا�شمة غرباً، 

فه������و �إذن �بن فالح ب�شيط، من �أ�رصة ب�شيطة 

فقرية متو��شع������ة كادحة، دون �ملتو�شطة، �إل 

أنه������ا على جانب من �لعل������م و�ملعرفة، فاأبوه  �

وىل �إذن  معلم للغة �لعربية وكفى.. ثقافته �لأ

على يد و�لده، ومطالعته كانت تقت�رص على 

�لكتب �لعربية �ملتو�فرة يف تلك �لفرتة، وهي 

تلك �لتي تثقف عليها معظم �ملثقفني �لعرب 

�لقد�م������ى، كق�ش�س �ألف ليل������ة وليلة و�شرية 

�لزي������ر �شامل و�شيف ب������ن ذي يزن وبني هالل 

وغريه������ا.. كانت ولدته ع������ام 1925 �ت�شل 

بجمعي������ة �لعلماء و�لتحق بالزيتونة يف تون�س 

�لت������ي ��شتغل فيه������ا فيما بع������د بال�شحافة، 

وهاج������ر �إىل فرن�ش������ا و�أقام فيه������ا مدة عاد 

بعدها �إىل �جلز�ئر، وعانى فيها مثلما عانى 

ذ�عة  غريه على يد �لفرن�شيني، ��شتغل يف �لإ

�جلز�ئرية، بعد �ل�شتقالل و�أ�شدر جمموعة 

من �لق�ش�������س و�لرو�ي������ات و�لدر��شات كان 

منها �لعناوين �لتالية:  

م�������س و�لي������وم 1959  �جلز�ئ������ر ب������ني �لأ

�شع������ة �ل�شبعة  –ظالل جز�ئري������ة 1960- �لأ
رو�ح �ل�شاع������رة وه������و من �ل�شعر  1962- �لأ

�حلر- �لكاتب وق�ش�س �أخرى 1972- نهاية 

م�س 1975- بان �ل�شبح 1980- �جلازية  �لأ

و�لدر�وي�������س 1986- ثم »ريح �جلنوب« عام 

1964 ويف �حل������ادي و�لع�رصي������ن من �أوكتوبر 

ول ع������ام 1996 ت������ويف �ب������ن  _ ت�رصي������ن �لأ

هدوق������ة، بعدما ت������رك ريح �جلن������وب، �لتي 

تكفيه �أن تتكلم عنه وتخرب عن �أفكاره. وهي 

ن:  �لتي �شتكون مو�شوعاً ملا �شنتناوله �لآ

رابعًا.. ريح اجلنوب..

أ ورمب������ا تكون بد�يتي  أبد� ل �أدري كي������ف �

�شعب������ة، كبد�ية »ريح �جلن������وب«، �لتي يبدو 

أنها كانت �شعبة على �لكاتب، ولكن مبجرد  �

وىل و�جتاز بع�س  �أن �نتهى من �ل�شفحات �لأ

أيناه ينطلق  �حلو�جز �لنف�شية �رصع������ان ما ر�

فيها كال�شهم �ملارق، ل يتوقف �إل عند �حلدود 

�لتي ر�شمت له، نعم كانت �لبد�ية بالن�شبة يل 

دب  ول: كانت فكرتي عن �لأ �شعبة ل�شببني: �لأ

دباء يف �جلز�ئر حماطة باأفكار �شود�وية  و�لأ

مغب�شة م�شو�شة، وهذ� ما كان يجعلني �أبطئ 

أثر �أدبي لعدم ثقتي به،  كثري�ً يف تن������اول �أي �

و�مل�شاألة م�شاألة ثقة ومن �لو��شح و�لطبيعي 

�أن مث������ل ه������ذ� �ل�شعور قد يوق������ع يف �خلطاأ 

خا�شة �إذ� م������ا متادى �ملرء يف ذلك. و�لثاين 

لكون �لكاتب نف�ش������ه كان �شعيفاً يف �لبد�ية 

و�لظاه������ر �أن �لكثريين يعان������ون من �لبد�ية، 

وهذ� ما وجدته يف رو�ية �أحالم �مل�شتغامني، 

يف رو�يتها »ذ�ك������رة �جل�شد«، فالبد�ية كانت 

�شعيف������ة ركيكة ثم مل تلب������ث �أن م�شحت غبار 
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�ل�شع������ف و�نطلقت برو�يته������ا، وهكذ� كانت 

�لبد�ية مع عبد �حلميد بن هدوقة..

تناول �لرو�ية عدد من �لكتاب �جلز�ئريني 

�شباب خمتلفة، لي�س  أ�شماوؤهم لأ �لذين ملعت �

بينها �جلودة و�لنبوغ و�لكفاءة على �أي حال، 

هذ� بالن�شبة للبع�س، وكان �لذي ي�شغل بالهم 

أو باآخر م�شاألة �لزمن وم�شاألة مقا�شد  ب�شبب �

�بن هدوق������ة، هل كان يريد �أن يهاجم �لثورة 

وىل  �لزر�عي������ة �لتي �أعلن������ت يف �ل�شنو�ت �لأ

أم كان يريد �ل�شري يف ركابها؟  لال�شتق������الل؟ �

أو قبل تلك �لثورة؟  وهل كان زمن �لرو�ية بعد �

وماذ� كان يريد �لكاتب �أن يقول و�إىل ما يرمز 

أم �إنه يهاجم  باأبطال رو�يته؟ هل هو علماين �

�لعلمانية؟ هل هو ثائر على �لو�شع �ل�شيا�شي 

أم عل������ى �لو�شع �لجتماعي؟ هل نقد �لثورة  �

أ�شاد بها؟ �إىل م������ا هنالك من �لت�شاوؤلت  أم � �

�مل�رصوع������ة حيناً، و�ملقحمة دون �شبب �أحياناً 

مور  �أخ������رى، فبالن�شب������ة مل�شاألة �لزم������ن فالأ

و��شحة ل غمو�س حولها ول مدعاة خلو�س 

نقا�س حولها، فالق�شة طبعت عام 1964 ومل 

تتحدث عن زمن �لثورة ومل تتحدث عن زمن 

ما قبل �لثورة، فهي �إذن ل تتحدث عن زمن 

مع������ني، و�إن كان ذلك، فاإن ه������ذ� �لزمن هو 

وليت������ان من عهد �ل�شتقالل، �أما  �ل�شنتان �لأ

�ملق�شود منها عموماً فهو �لنقد �لجتماعي 

و�ل�شيا�ش������ي و�لأخالقي و�لثق������ايف، هو نقد 

للع������اد�ت و�لتقاليد، هو حدي������ث عن �لفقر 

�لذي يك������ون عا�شه هو و�كت������وى بناره، وعن 

�لفقر�ء �لذين عا�شو� ذل �حلرمان و�لفاقة، 

وعن �لنتهازيني، وعن طيبة �لنا�س �لب�شطاء، 

تكلم عن �لقرية وتكلم عن �ملدينة، لقد �شور 

�ملجتمع –كما هو- بري�شة فنان بارع وو�شف 

�حلي������اة و�شف �شاعر مقت������در، وبالتايل فلنا 

نحن �أن نح������دد �لرمز �لذي ميكن �أن يكون، 

ولكن لي�س �لرمز �لذي حدده �لكاتب نف�شه، 

ي �شيء ولكن  ن������ه رمبا ل يق�شد �لرم������ز لأ لأ

على �لقارئ �أن ي�شتنتج م������ا يريد ��شتنتاجه 

بنف�شه، وهذ� مال يفر�شه �لكاتب، �أي كاتب، 

على �أح������د، و�لكاتب كال�شاعر تاأتيه �ل�شورة 

وتاأتيه �للوحة طوعاً، فري�شلها ناطقة بنف�شها 

مع������ربة عن ذ�تها دون عن������اء يذكر، ودون �أن 

يدخل بتفا�شيلها، ذل������ك �أن �لذي ينبغي �أن 

أو  أبعادها هو �لقارئ � يدخ������ل يف تفا�شيلها و�

ل �لنقاد �لكاتب مال  �لناق������د، وكثري�ً ما يَُحمِّ

أو  طاقة له بحمل������ه، وما ل ينبغي �أن يحمله �

يتحمل������ه _ وتلك هي حالة �ل�رص�ع �ملزمن 

بني �ملب������دع للن�س وناقد �لن�������س _ و�إمنا 

ه������و فنان ر�شم لوحة وعلى �مل�شاهد �أن يقف 

أو ما  �أمامه������ا، وي�شتخل�������س منها ما يري������د، �

ميكن �أن ي�شل �إلي������ه ب�شكل عفوي قد يكون 

أر�ده، وهنا ي�شتوي �ملبدع  أو ما � أر�ده �لفنان، � �

أي�شاً  و�ملتلقي، وملاذ� ل يكون �ملتلقي عبقرياً �
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كاملب������دع؟ و�إل كيف يفهم������ه وين�شجم معه؟ 

و�لعبقرية باعتقادي موجودة عند �لطرفني 

يف م�شت������وى و�حد، ولي�������س من �ل�رصوري �أن 

تكون �لقاع������دة عامة وم�شط������ردة، فهناك 

�مل�شاهد �لذي ل يطيل �لوقوف عند �للوحة، 

أو بعي������د، ف�رصعان ما  ول تعني������ه من قريب �

يبتعد عنه������ا كاأنه مل يرها، وهنا هل ن�شتطيع 

�ملو�زن������ة بني هذ� �مل�شاه������د و�مل�شاهد �لذي 

يت�شم������ر عند �للوحة ول يتحول عنها �إل بعد 

�رص�ئه������ا مهما كان ثمنها، ومن هنا ندرك �أن 

ذلك �لذي يجود باملال �لكثري من �أجل �قتناء 

لوحة، وهو ل يح�شن �أن ير�شم �شكاًل هند�شياً 

ب�شيطاً، ه������و يف نف�س �لوقت ل يقل عبقرية 

أ �لعبقرية  �شا�شي، فهو يق������ر� ع������ن �ملب������دع �لأ

ويح�شها، و�لعبقري ينتج للعبقري، و�لعالقة 

أ وي�شتوعب  ول يكتب و�لثاين يقر� بينهما �أن �لأ

ويغو�������س �إىل �لعمق وي�شتكنه ما ور�ء �ملرئي، 

وهو يدرك ذل������ك، و�إل هل ميكن ل�شاعر فذ 

�أن يعر�س ق�شي������دة ر�ئعة على �أمي ل يفهم 

�ل�شعر ث������م ينتظر منه �حلك������م؟ بالطبع ل، 

ومن هنا �نطلقت دعوتنا لالهتمام بالقارئ 

�لع������ادي و�لعمل على تثقيفه وتعليمه و�لرفع 

من م�شتو�ه، حتى يتمكن �لعبقري من تقدمي 

نتاج������ه لق������ارئ يفهمه ويح�س ب������ه وي�شاركه 

أولئك �لذين  همومه، ولذلك فنح������ن نن�شح �

ي������دورون كثري�ً حول نقط������ة ل �أهمية لها يف 

�ل�شي������اق، �أل ي�شيعو� وقته������م ووقت غريهم 

�ش������دى، فالزم������ن يف ق�شة هدوق������ة هو ما 

قبل 1964 وه������ذ� �لزمن م�شرتك بني �لثورة 

هم من هذ� بكثري هو  و�ل�شتق������الل، ولكن �لأ

ن�شان مبعاناته، ب�شربه بجلده  �حلديث عن �لإ

مباآ�شيه باأحالمه، وهذ� كله ل يحده زمن ول 

ن�شان  ن�شان ه������و �لزمن و�لإ يحده تاريخ فالإ

ه������و �لتاريخ، وهو �حل������دث و�شانع �حلدث 

يف �لوق������ت نف�ش������ه، وهو مو�ش������وع �هتمامي 

و�هتمامك و�هتمام �لكاتب و�ل�شاعر، وبقدر 

أو ذ�ك �ل�شاعر بعر�س  ما ينجح هذ� �لكاتب �

ن�ش������ان بقدر ما يكون موفقاً، وبقدر  قيمة �لإ

ما يكون ذ� جاذبية و��شتقطاب..

رو�ي������ة عبد �حلميد ب������ن هدوقة تقع يف 

�شبع������ة ف�شول متما�شك������ة متالحمة، تكاد ل 

حت�������س باأي خلل تقني يجع������ل حدثاً ينف�شل 

أو ي�شعرك باأنه مقحم دون مربر،  خر، � عن �لآ

ويف �لع������ودة لنقطتي �لزم������ن و�لهدف ر�أيت 

�أن عدد�ً من �لكتاب م������ن تناولوها بالنقد 

و�لتحليل، تب������ارو�، ول �أقول تناطحو�، حول 

أنف�شهم من  م�شاألة �لزمن، و�أخذو� يجهدون �

�أجل ذل������ك ويفرت�شون �فرت��ش������ات �شاذجة 

ح������ول ما كان عم������ر نفي�ش������ة عندما خطب 

مالك �شقيقتها زليخة، ويجمعون على نتائج 

بديهية ل قيمة للبحث عنها، يقول �أحدهم: 

أنن������ا ل ندري يف �أي �شنة  »فعل������ى �لرغم من �
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ولدت –نفي�شة- ويف �أي �شنة جتري �أحد�ث 

أدلة �أخرى  �لرو�ية؟ فاإننا جلاأنا �إىل �لتما�س �

من �شاأنها م�شاعدتن������ا على ��شتخر�ج �ل�شنة 

�لتي جتري فيها �أح������د�ث �لرو�ية، فوجدنا 

�أن عب������د �حلميد �بن هدوقة، قد حدد عمر 

نفي�ش������ة بتاريخ تقدم مال������ك خلطبة زليخة، 

آنذ�ك  وهي �أخت نفي�شة �لتي بلغت من �لعمر �

�شن �لعا�رصة، و�إن كان �لرو�ئي مل يحدد �أي�شاً 

أ�شار  �ل�شن������ة �لتي متت فيها �خلطب������ة، فاإنه �

فيم������ا بعد �إىل �أن مالك وزليخة تر��شال �شنة 

خرية يف �شنة  كامل������ة قبل �أن متوت ه������ذه �لأ

1957، ومعنى ذل������ك �أن �خلطوبة متت �شنة 

1956 �أي �أن عم������ر نفي�ش������ة �شنة 1956 كان 

ع�رص �شنو�ت ف������اإذ� �أ�شفنا ثماين �شنو�ت �إىل 

�شنة 1956 ف������اإن �لتاريخ يحدد ب�شنة 1964 

ومن خ������الل ذلك ميكننا �لقول دون مر�ء �أن 

�أح������د�ث �لرو�ية جتري يف �شن������ة 1964..« 

وكاأن �لناقد يكون قد �كت�شف �لبارود!! وهذ� 

يذكرين بلقاء �أجريت������ه مع �ل�شاعرة �مل�رصية 

�ملرحومة روحية �لقليني يف �ل�شبعينيات، وقد 

جابة و�بت�شمت،  �شاألتها عن عمرها فاأبت �لإ

عندها د�عبتها مالطفاً، بعد �أن علمت �شنة 

تخرجه������ا من �جلامعة، وكان������ت عام 1945 

وقمت بعملية »�لعبقرية« �لتي �أجر�ها ناقد 

ق�شة بن هدوقة، وقلت لها عمرك خم�شون 

عاما ف�شحكترْ و�شحكُت، هذه �أمور ل�أهمية 

له������ا ول ينبغي على �لناق������د �أن ي�شيع وقته 

أر�أيت �إىل  �ملح�شوب من »عم������ره« يف مثلها، �

هذ� �لتمحل �ل������ذي ل طائل حتته؟ �إن زمن 

أثناء  �أحد�ث �لرو�ية كان وب�شكل و��شح جد�ً، �

خرية من �لثورة وهو مل يتعر�س �إل  �لف������رتة �لأ

حلكاية تفج������ري �لقطار �لذي �أودى بخطيبة 

حد�ث �لثورة  مفجر �لقطار، ومل يتعر�������س لأ

�إل ب�شكل حمدود جد�ً، ويكاد ل يذكر �إل من 

قبيل �لتذكر، �إذن مل تكن �لثورة مو�شوع جدل 

يف �لرو�ي������ة، �إذن فالغالب على زمن �أحد�ث 

�لرو�ية هو �ملمتد من عام 1962 وحتى عام 

1964، وهذ� و��شح بدون هذه �ل�شجة �لتي 

�أثريت دون طائل.. ويقول كاتب �آخر »�إن ريح 

�جلنوب تناولت �لف������رتة �لتي �شبقت �إ�شد�ر 

قان������ون �لثورة �لزر�عية بقلي������ل.. وبال�شبط 

أو�خ������ر �ل�شتيني������ات »و�لظاه������ر �أن �لناقد  �

�لعزيز لمييز ب������ني �ل�شتينيات و�ل�شبعينيات 

فهو يطل������ق �ل�شتينيات ويق�شد �ل�شبعينيات، 

ويطل������ق �ل�شبعينيات ويق�ش������د �لثمانينيات، 

وفات������ه �أن �ملق�ش������ود بال�شتينيات هي �لفرتة 

�لو�قعة بني 1950 و 1960، كما �أن �ملق�شود 

بالقرن �لع�رصين مثاًل هو �لفرتة �لو�قعة بني، 

1900، و2000، و�لث������ورة �لزر�عية كانت يف 

أو�ئ������ل �ل�شبعينيات �أي قب������ل �شدور �لرو�ية  �

بقليل �أي بع������د �ل�شتقالل وهذ� �أمر مفروغ 

من������ه هذ� م������ن جهة، ومن جه������ة �أخرى فاإن 
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�لكاتب مل يتحدث عن خماطر �لثورة �لزر�عية 

�ش������الح �لزر�عي، باعتبارها و�قعة، بل  أو �لإ �

ن بط������ل �لق�شة �بن  باعتبارها ق������د تقع، لأ

�لقا�ش������ي كان يري������د �أن ي������زوج �بنته نفي�شة 

ل�شيخ �لبلدية مالك، قبل �أن يلحقه �رصر من 

أ  �لث������ورة �لزر�عية، ولكن������ه كان يريد �أن يدر�

عن������ه ذلك �خلطر �لذي مل يكن قد وقع حتى 

وفاة �بنته نفي�ش������ة، وهو تاريخ كتابة �لرو�ية 

ع������ام 1964، فكيف تك������ون ح�شابات �لقوم؟ 

�لو�ق������ع �أن �لق�شة مل تكن موجهة ح�شب هذ� 

أنف�شهم  �ملنحى �لذي تكلفه بع�س من جعلو� �

نقاد�ً دون �أن يكون ذلك من حقهم، ودون �أن 

يكونو� قد و�شلو� �إىل م�شتوى �لنقد، خا�شة 

�إذ� م������ا كان �لعمل �لذي يتوج������ه �إليه �لنقد 

هو يف م�شتوى ق�شة �بن هدوقة، �لتي �أزعم 

أنها قد �رتقت  -ولعلي م�شي������ب يف زعمي- �

�إىل �أعلى �مل�شتوي������ات �لعاملية،  وخرجت من 

�لتقوق������ع �ملحلي �لذي ل يليق �إل باملق�رصين 

أولئ������ك �ملتطفل������ني و�ملتطاولني دون  أمث������ال � �

أنتقل �إىل مو�شوع �آخر قبل  حق.. وحت������ى ل �

�لتعلي������ق على �لزمن يف �لرو�ي������ة،  �أقول: �إّن 

�بن هدوقة كان يتحدث عن منط من �لنا�س،  

و�شب������ل وطرق معي�شته������م دون �أن يكون ذلك 

مرتبطاً بزمن حمدد، ولكن علينا �أن ن�شتنتج 

أّن �أهلن������ا كانو� يعي�شون ورمبا ماز�لو� كذلك  �

مبختل������ف مناذجهم و�أمناطه������م حتى وقتنا 

م������ر �أي �شيء، فالق�شة  ه������ذ� ومل يتغري يف �لأ

ل ترتب������ط بزمن، مبعنى �إذ� وىل هذ� �لزمن 

تغ������ريت �أمناط������ه.. ولكنه������ا ترتب������ط نف�شياً 

بجماعة طبق������اً للتحليل �لنف�شي �لذي �هتم 

به �لكاتب �أكرث من غريه.

اأبطال الرواية:

- �بن �لقا�ش������ي فالح من كبار �ملالكني، 

�نته������ازي ل يفكر �إل يف نف�ش������ه وم�شاحله، 

حتى لو كان حتقيقها عل������ى ح�شاب كر�مته 

و�شعادة �أ�رصته..

- مالك �شيخ �لبلدية، وهو جماهد �شارم 

أد�ئه لوظيفته،  غام�س م�شتقي������م يف عمله و�

و�أحياناً يخرج عن �للياقات يف ق�شوته..

- نفي�شة �بنة �لف������الح �لنتهازي، طالبة 

يف �جلامع������ة باجلز�ئر �لعا�شمة، يف �لثامنة 

ع�رص من عمرها، وهي �ملر�شحة من و�لدها 

قطاعي، لتك������ون خطيبة مالك،  �لف������الح �لإ

وبو�شاطة هذه �مل�شاه������رة –بتخمينه- يناأى 

�بن �لقا�ش������ي بنف�شه عما ميكن �أن يلحق به 

�شالح �لزر�عي  من �رصر من جر�ء قو�نني �لإ

أو �لثورة �لزر�عية.. �

- ر�بح وهو ر�عي �لغنم �لذي ي�رصح بغنم 

�لفالح �ملذكور..

أم نفي�شة،  - خ������رية وهي زوجة �لف������الح �

�شي������دة عاقلة حكيمة مغلوبة على �أمرها من 

قبل زوجها �مل�شتبد عليها..
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- �حلاج قويدر �شاحب �ملقهى.. ومبقهاه 

ه������ذ�، يلتق������ي �لنا�������س ويرثث������رون وين�رصون 

�ل�شائعات.. 

- �لطاهر وهو معل������م �ملدر�شة كلفه �بن 

�لقا�ش������ي مبفاحتة مالك باأم������ر زو�جه من 

نفي�شة.. 

- رحم������ة، وهي عجوز متته������ن �شناعة 

�جل������ر�ر �لفخارية يف �لقري������ة، على عالقة 

أ�������رصة �ب������ن �لقا�ش������ي، وكذلك هي  جي������دة با

مو�شع تقدير و�ح������رت�م مالك �شيخ �لبلدية، 

أبناء �لقرية لها تاريخ  وهي حمرتم������ة من كل �

جهادي معروف..

وهناك �أبطال ثانويون �أدو�رهم حمدودة 

كاأم �لر�عي �لبكماء، و�ل�شيخ حمودة �مل�شعوذ، 

ور�شا، وهو م�ش������وؤول ل يظهر �إل من خالل 

مهاتف������ة كانت له مع مالك، و�ملعلم، ثم خالة 

نها كانت مقيمة يف  نفي�ش������ة، وهي ل تظهر لأ

�لعا�شمة، وكذلك زليخة وهي �أخت نفي�شة، 

نه������ا ��شت�شهدت يف �لقطار  وه������ي ل تظهر لأ

أثناء �لثورة، ظناً  �لذي فجره مال������ك ورفاقه �

أنه  منهم باأنه قطار للجنود �لفرن�شيني، غري �

يكون للركاب �ملدنيني، وتكون زليخة، خطيبة 

أر�د �أن  مال������ك �إحدى �شحاياه، ولعل �لكاتب �

خطاء �لتي  ينفذ من هذ� �إىل �حلديث عن �لأ

أثناء �لثورة.. وهذ� ل ينبغي �أن  كانت ترتكب �

أنه معار�شة للثورة!!! يف�رص على �

هوؤلء هم �أبطال �لق�شة �لذين ي�شنعون 

�أحد�ثها �ملرت�بطة، وبالطبع فكل و�حد منهم 

يرمز لقيم������ة �أخالقية معين������ة، تتفاوت من 

يجاب.. حيث �ل�شلب و�لإ

اأحداثها

أ �لرو�ي������ة بخ������روج �لف������الح �ملالك  تب������د�

ر�������س و��شعة، م������ع �بنه  قطاعي������ة م������ن �لأ لإ

أثناء خروجه  �ل�شغ������ري �إىل �ل�شوق، وحتين������ه �

�لتفات������ة �إىل غرفة �بنت������ه نفي�شة، حيث يرى 

أ �أفكاره بالتد�عي  أنها ماز�لت نائمة ثم تبد� �

حول هذه �لبنة �لتي ن�شجت، و�لتي ت�شلح 

ختها زليخة �لتي كانت ذ�ت  �أن تكون بديلة لأ

ي������وم خطيبة ل�شيخ �لبلدية �حلايل مالك، �إل 

أنها ��شت�شهدت يف �لقطار �لذي فجره مالك  �

أنه يحمل  أو كان بني مفجريه، على � نف�ش������ه، �

جنود�ً فرن�شيني، فكان �أن قتل خطيبته دون 

ق�ش������د.. وكاأن �لفالح مل يحزن على �بنته �إل 

من حي������ث كان ميكن �أن تك������ون زوجة لهذ� 

�ملجاهد �ل������ذي �أ�شبح بع������د �ل�شتقالل من 

ذوي �لنفوذ، وهذ� م������ا كان ي�شغل باله حتى 

فكر بتعوي�شه من جديد بابنته �لتي ما ز�لت 

طالبة ولي�س له غريها م������ن �لبنات، وبذلك 

ي�شمن م�شلحته، و�مل�شاهرة �لنتهازية على 

ه������ذ� �ل�شكل له������ا تاريخ عن������د �لعرب، فعن 

طري������ق بناتهم يتق������رب �لنتهازيون من ذوي 

�جلاه و�ل�شلطان، ولعلها �شنة �لذين لتعنيهم 
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أو بعيد، وهذ� ما ق�شده  �لكر�مة من قريب �

�شا�شي برو�يته،  ب������ن هدوقة بهذ� �لبط������ل �لأ

ومن ه������ذه �لنقطة تنطل������ق �لق�شة باحلو�ر 

وت�شوير �ل�������رص�ع وتتاب������ع �أحد�ثها، وتكون 

مدخ������اًل للكاتب �إىل تناول �لكثري و�لكثري من 

�لجتماعية  و�لق�شايا  ن�شاني������ة  �لإ �ملو��شيع 

بط������ال بعناية  خالقي������ة، وق������د �ختار �لأ و�لأ

فائق������ة وكان يح�شن �لنتق������ال من فكرة �إىل 

�أخرى، دون كبري عن������اء كما كان ينجح جد�ً 

بخلق �لعقدة و�حلبك������ة، ثم �رصعان ما يجد 

طريقاً و��شعاً حللها باأ�شلوب م�رصق وديباجة 

أنيقة جذ�بة، و�شحر خالب حتى تكاد تظن  �

�أن �لكات������ب كان ينرث �شع������ر�ً ويبعثه �شحر�ً، 

ل مت������ل من متابعته و�أنت تله������ث جرياً ور�ء 

�لنتائ������ج و�ملفاجاآت �لت������ي �رصعان ما ترت�شم 

مبخيلت������ك قبل �أن يق������ع عليها نظرك،  وقد 

جنح �لكات������ب باحلو�ر حي������ث وظف ثقافته 

�لعالية وفك������ره �لهادئ �لر�شني، فكان يوجه 

ر�شائل������ه بتوؤدة وي�رص ويعرب عن �أفكاره وقيمه 

بالطريق������ة �لت������ي يو�ش������ل بها م������ا ي�شاء من 

فكار، دون جهد وم�شقة، ف�شاعدته �لعبارة  �لأ

أ  و�ن�شاقت �إليه طوعاً فكنت حت�س و�أنت تقر�

ب������روح �لكاتب وعلو كعبه يف �لثقافة، ور�شوخ 

قدم������ه فيما ت�شدى لعالجه، فال ت�شنع، ول 

�إرب������اك،  ول ثرثرة ول تكل������ف.. كان حديثه 

عادياً م�شت�شاغاً، من حيث �لعبار�ت و�للغة، 

ثر من حيث  ولكنه كان بعيد �لغ������ور بعيد �لأ

�لفكرة و�لغاية..

نفي�ش������ة �لتي تع������ودت عل������ى �لعي�س يف 

�لعا�شم������ة ت�شيق به������ا �حلي������اة يف �لقرية، 

وكاأنه������ا باتت منف�شلة ع������ن �أهلها بعاد�تهم 

وتقاليدهم، ما كان يجعله������ا ت�شعر وكاأنها 

يف جزي������رة معزولة، من هنا نفذ �بن هدوقة 

لنقد �لعاد�ت و�لتقاليد و�ملعقد�ت، وبني لنا 

�رصة �جلز�ئرية ماز�لت يف �لريف  كيف �أن �لأ

تعي�س حياة منغلقة �شعبة مرة، كاأن مل يكفها 

�لفقر بل ز�دها �جلهل و�لتخلف �شعوبة على 

�شعوبة، ف�شاًل عما تركته حرب �لتحرير من 

آثار نف�شية و�جتماعية على �لنا�س.. �

يُ�شفر �بن �لقا�شي عن رغبته �ل�شديدة، 

جو�ء  أ بخلق �لأ يف تزويج نفي�شة ملالك ثم يبد�

�ملنا�شبة عن طريق �إثارة �ملو�شوع مع زوجته 

�لتي يكلفه������ا بالهم�س يف �أذن �لعجوز رحمة 

أو �شب������ه و�شيط، )وهذ�  حت������ى تكون و�شيطاً �

أم زك������ي يف م�شل�شل باب  يذكرن������ا ب�شخ�شية �

ف������كار �لتي  �حلارة �ل�ش������وري( وت�شطرع �لأ

ب فكاأنه كان يف  كانت تق�������س م�شاج������ع �لأ

�شب������اق مع �لزم������ن، فالث������ورة �لزر�عية على 

بو�ب، و�لق�شية ل حتتمل �لنتظار، وتكرث  �لأ

لقاء�ته مع مالك بحي������ث كان يتعمد تكثيف 

تل������ك �للقاء�ت، �لتي غالب������اً ما كان ي�شودها 

مور �لعامة،  حو�ر حاد بني �لطرف������ني يف �لأ



عبد احلميد بن هدوقة ورواية: ريح اجلنوب

167 العــــــدد 549  حزيـــــــران   2009

و�لتي غالباً ما كان������ت تنتهي بان�شحاب �بن 

�لقا�شي بطريقة ت�شمن له عدم �ل�شطد�م 

مع �شه������ره �ملقرتح، هذ� �لذي كان ل يتو�نى 

ع������ن توجيه �حلو�ر بح������دة �إىل خ�شمه دون 

قل، حتى  أو دون مو�رب������ة عل������ى �لأ مر�ع������اة �

أ�شد ما تكون  تبدو �خل�شومة بينهما عل������ى �

علي������ه، غري �أن �ب������ن �لقا�ش������ي وبالرغم من 

تعدد �ل�شفعات �لت������ي كان يتلقاها من �شيخ 

أنه كان يتحملها ب�شرب من �أجل  �لبلدي������ة، �إل �

�لو�ش������ول �إىل هدفه، ويف �حل������و�ر كان �بن 

هدوق������ة يظه������ر بر�عته يف ت�شوي������ر كل من 

�ملتحاوَريرْن يف وجه������ه �حلقيقي فيما ميثله 

من منط �إن�ش������اين ومنوذج �جتماعي �شائع.. 

دو�ر بطريقة بارعة بحيث ل يطغى  ويوزع �لأ

جانب على جانب..

�لري������اح تهب ونفي�شة يف عزلتها ل ي�شغل 

بالها �إل متى تعود �إىل �لعا�شمة، حيث خالتها 

ورفيقاته������ا، فاحلياة يف �لقري������ة ل تطاق..

كان������ت نفي�شة ل تعلم ما يدور حولها من �أمر 

تزويجها ولكنها كانت حت�س باأنها يف �شجن، 

فالفرق �شا�ش������ع بني حي������اة �لعا�شمة وحياة 

�لري������ف، ولكن �إىل مت������ى تبقى يف غفلة عما 

يدور حولها؟ وبد�أت حت�س بذلك وكان ل بد 

م »خرية« �ملكلفة من زوجها �إبالغ نفي�شة  لالأ

�لتي لبد و�أن ينزل عليها �لنباأ كال�شاعقة.. 

مر �أولً،  مل جت������روؤ خرية على �إخبار �بنتها بالأ

ومل������ا كا�شفها زوجها فيما ل������و �أخربت نفي�شة 

أد�ره  مر؟ قالت ل������ه )يف حو�ر ننقله كما � بالأ

�لكاتب لرى كي������ف �أن �لكاتب ي�شور �لبيئة 

�لريفية يف �جلز�ئر(:

»طرح �ب������ن �لقائد على زوجته �لق�شية، 

و�شاألها ما �إذ� كانت �أخربتها �أم ل فقالت: 

- هي هناك بحجرتها ت�شتطيع �أن تقول 

لها �أنت..

ثتيها و�أبدت معار�شة؟ أَحدَّ � -

- قلت لك مل �أحدثه������ا ولن �أحدثها. هي 

�أمامك �إن �شئت �أن حتدثها �أنت!!

أنا قررت �أن تتزوج وقر�ري ق�شاء. �إذ�  � -

كن������ت ل ت�شتطيعني حتى �إقناع �بنتك فلماذ� 

ت�شلحني؟

- �أ�شلح لكن�س �ملعاطن.

أكن�شها  أتريدين �أن � - كن�س �ملعاطن.. ؟!! �

أنا؟ �

ب وه������ذ� هو موقف  هذه ه������ي رغبة �لأ

م، و�ل�ش������ورة بعد ذلك لي�ش������ت جز�ئرية  �لأ

فح�شب ولكنها عربية على جميع �مل�شتويات، 

ب �مل�شتبد  خا�ش������ة يف �لريف، هذ� ه������و �لأ

وه������ذه هي �شلطته، وهك������ذ� ينبغي �أن تكون 

�لزوج������ة، وهك������ذ� ينبغ������ي �أن تخ�شع �لبنت 

ر�دة و�لده������ا، وهذ� باب �لتمرد و�خلالف  لإ

و�ملاآ�ش������ي، وه������ذ� م������ا كان، فنفي�ش������ة بد�أت 

تخطط للهرب، و�أفكارها تلك تقود �إىل خلق 
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وىل مع �لر�ع������ي �لذي مل يتعود  عقدت������ني: �لأ

على جمرد روؤيتها و�حلديث معها، وقد كلفته 

بو�ش������ع ر�شالة يف �لربي������د، موجهة خلالتها، 

تطل������ب منها �لن�شح مه������ددة بالنتحار، ما 

�أوحى للر�عي »�جلاه������ل« باأن نفي�شة ر�غبة 

أ  أنها تتحر�س به، فتجر� به، وظّن -�شذ�جة- �

على �قتحام غرفتها لي������اًل حماولً �لعتد�ء 

عليه������ا، وذل������ك كان �شبباً بط������رده من قبلها 

أبيه������ا، وقد ترتب عن  ثم هرب������ه من خدمة �

أثرتا عملية �ل�رصد �لق�ش�شي  ذل������ك عقدتني �

و�لنتق������ال من فكرة �إىل �أخ������رى،  و�لو�شول 

�إىل �لنهاية و�إ�شفاء �ملزيد من �ملتعة و�لرغبة 

يف مو��شل������ة �لقر�ءة للو�ش������ول �إىل �لنتائج، 

وىل: �أن �لر�عي بعدما ترك �لعمل  �لعقدة �لأ

كر�عي و�لذي كان ي�شتغرق كل وقته، و�أ�شبح 

يتج������ول بحرية بحيث ق������اده �لتجو�ل �إىل �أن 

عرث على �لعمة �لعجوز رحمة، وقد �شقطت 

يف �لطري������ق بعدما ناءت بحمله������ا فاأ�شعفها 

أ�شعفها،  ونقله������ا حم������اًل �إىل بيته������ا بعدم������ا �

ثم بع������د حني متوت �لعج������وز وتكون وفاتها 

حد�ث وح������و�ر�ت كان من �شاأنها  منطلق������اً لأ

�إثر�ء �لق�شة مبفاجاآت و�أحد�ث و��شعة، �أما 

�لعقدة �لثاني������ة �لتي لعب فيها �لر�عي ر�بح 

دور�ً مهم������اً وكانت على ي������ده �لنهاية، فهي 

عثوره على نفي�شة وقد هربت يف طريقها �إىل 

�لعا�شمة و�شلت �لطريق وتاهت فعرث عليها 

بعدما ل�شعه������ا �لثعبان فاأنقذه������ا من �ملوت 

�ملحقق، وحملها �إىل بيت �أمه بعدما عاجلها 

أنه كان  فربئت، وكان �شبب عثوره عليها، هو �

�متهن مهنة �أخرى حيث �شار حطاباً، وهذ� 

أثناء عمله على نفي�شة، وبنف�س  ما جعله يعرث �

�لطريق������ة �لتي كان عرث فيه������ا على رحمة، 

ثم �كت�شف �ب������ن �لقا�شي �أن �بنته تختبئ يف 

بيت �لر�عي ما حمله على �لعتقاد باأن يف 

مر ماينال من �رصفه و�شمعته، فق�شد بيت  �لأ

بي�س وهو يرتعد �نفعالً  �لر�عي بال�شالح �لأ

وقد �لتهب������ت يف د�خله ثورة ل ميكن لها �أن 

أولها  أ دون �أن ت�ش������ل �إىل نتائ������ج يكون � ته������د�

�������رصة.. و�أول مافعله عند  »�لث������اأر« ل�رصف �لأ

أنه �رصع �لر�عي وحاول ذبحه،  لكن  و�شوله �

م �لبكم������اء ��شتطاعت �إنقاذ ولدها، ورمبا  �لأ

أ�شه مبا  قتل �بن �لقا�شي عندما هوت على ر�

أ�شال دمه وكانت نفي�شة ترتعد، وهي  �شجه و�

فاقدة لوعيها �أمام م�شهد مل يكن بو�شعها فيه 

نق������اذ ماميكن �إنقاذه، فاحلدث  �أن تتدخل لإ

يقاف  يت�ش������ارع كالريح، وهي لمتلك �لقوة لإ

بع�س حتولته،  وتعود �لبنة �إىل بيت �أهلها، 

بعدما فقدت كل �ش������يء وي�شدل �ل�شتار على 

�لق�شة..

من �حلو�ر�ت �لت������ي �شجلها �بن هدوقة 

و�ل�شور �لر�ئعة �لتي ر�شمتها ري�شته، و�لتي 

��شتطاع من خاللها ت�شوير �ملجتمع �لريفي 
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�جلز�ئري، مالو حاولنا نقلها لكان علينا �أن 

ننقل �لق�شة بكاملها، ولكن بر�عة �بن هدوقة 

تتجلى يف كوننا ونحن نقروؤه، نح�س بو�قعية 

أ�شخا�س حقيقيني  �حلدث ونح�س باأننا �أمام �

وعاديني، نح�������س وكاأننا �������رصكاء يف �حلو�ر 

أننا جزء منه،  نو�ش������ك �أن ن�شارك فيه عل������ى �

أن������ا ل�أعتقد �أن �أحد�ً متكن من ر�شم �شورة  و�

حقيقية للمجتمع �لد�ئري بجو�نبه �ملتعددة 

-�لجتماعية و�لدينية و�لثقافية و�ل�شيا�شية 

و�لثورية- كما فعل �بن هدوقة، و�لرجل بعد 

ذلك، وكاأنه مل يك������ن ينقل حكاية من �خليال 

أنها م������ن �لو�قع  ولكن������ه كان ينقله������ا وعلى �

�ملعا�������س، دون �أن يخاجلنا �أدنى �شك بوجود 

�أبطالها عل������ى قيد �حلي������اة، ماعد� �حلجة 

أثناء �ل�������رصد �لق�ش�شي،  رحم������ة �لتي ماتت �

وكاأن بنا ف�شولً للذه������اب �إىل �ملنطقة �لتي 

حد�ث هذه �لق�شة، لنتعرف  كانت م�رصحاً لأ

على �أبطالها وكاأنهم ب�رص يعي�شون �لو�قع كما 

أن������ا و�أنت، فلماذ� ليكون »�لقهوجي«  �أعي�س �

قل ملاذ�  أو عل������ى �لأ �حلاج قوي������در موجود�ً �

ن؟  لتك������ون قهوته موجودة ومعروفة حتى �لآ

أ�س �لبلدية  وملاذ� ليكون مالك ماز�ل على ر�

�شتاذ« �لطاهر  ن؟ وملاذ� ليكون »�لأ حت������ى �لآ

حياً يرزق ماد�مت قرية »�حلمر�ء« موجودة 

و�ل�»من�ش������ورة« موجودة،؟ وهنا تكمن عظمة 

وبر�عة �ملبدع �لتي ل�أعتقد �أن �أحد�ً يتمكن 

أد�ئها كما فعل �بن هدوق������ة، فكان �أن  م������ن �

دبية  حالفه �لنجاح بكل �ملعايري و�ملقايي�س �لأ

و�لنف�شي������ة، وكانت �لرو�ية ناجحة بكل مايف 

هذه �لكلمة من معاين.

و�إذ� كان������ت �حل������و�ر�ت يف �لرو�ية متثل 

جانب������اً من �حلياة �لجتماعية و�لفكرية فما 

أو بذلك �لف�شل، عندما  �أحر�نا بذلك �حلو�ر �

��شتدعى �ب������ن �لقايد �مل�شعوذ �ل�شيخ حمودة 

غماء �لذي �أ�شابها، وحالة  لعالج �بنته من �لإ

أيقنت  �لذهول و�ل�شياع �لتي �أعرتها عندما �

�أن �لزو�ج �لق�رصي و�قع ل حمالة..

ال�صيخ حمودة امل�صعوذ..

يف �ملغرب �لعرب������ي عموماً ماز�ل �لنا�س 

أو �لعام������ة منه������م، �لذين يعوم������ون يف بحور  �

مي������ة و�جلهالة و�لتخلف، يوؤمنون بال�شحر  �لأ

و�ل�شعوذة، و�ل�شيخ حمودة هو »�ملتخ�ش�س« 

يف هذ� �ملجال و�ملرتزق منه، وعندما �أغمي 

عل������ى نفي�شة و�ش������اءت حالته������ا، كان خوف 

و�لده������ا ل من �أن يوؤدي بها هذ� �إىل �لهالك 

ذى، ولكن كان خوفه قائماً  أو ما يلحق بها �لأ �

على �أن مر�شها قد ي������وؤدي �إىل �إلغاء �شفقة 

زو�جها م������ن مالك، وهذ� هو �شغله �ل�شاغل، 

أملَّ بها �ملر�س و�ش������اءت حالتها، ت�شاور  فلم������ا �

مع زوجته خرية وق������رر� ��شتدعاء »�لطالب« 

وه������و �ل�شم �لذي يطلق عل������ى �مل�شعوذ.. يف 

�جلز�ئر ورمبا يف �ملغرب..
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..ولكن م������ن هو »�لطالب« �لذي تدعوه؟ 

- قالت �لزوجة -

− �ل�شيخ حمودة طبعاً! هل هناك من هو 
�أح�شن منه؟ �أجاب �لزوج -

− �ل�شي������خ حم������ودة يكتب جي������د�ً قّل من 
ل يجد �ل�شفاء عل������ى يديه. قالت �لزوجة.. 

�أح�رص �بن �لقايد »�شيخه« هذ� �لذي �أجرى 

معه حتقيق������اً كرجال �ل�رصط������ة: ��شم �لبنت 

أ �ل�شيخ  ��شم �أمها عمرها.. وبع������د ذلك يبد�

بالعمل، ي�������رصد �لكاتب �خلطو�ت �لتي يقوم 

بها �مل�شعوذ وكاأنه ق������د ح�رص و�حدة منها.. 

أور�قاً  »�أخذ �ل�شيخ حم������ودة يكتب حروفاً و �

متتالية ث������م ينزلها يف ج������دول خمم�س وهو 

�ب������ن �لقا�شي  �إىل  يلتف������ت  يتمتم..و�أخ������ري�ً 

ويقول: 

حمر �أ�شابها  − �إن جنياً من �شاللة �بن �لأ
عندما تخطت مكاناً فيه ماء.

وقال �بن �لقا�شي، 

− هل حالتها خطرية؟
− ل�شك يف ذلك..ولكنها تعالج باإذن �هلل

− وماذ� تنوي �أن تعمل؟
ب، كل  أن������ت �لأ − �لق������ر�ر يع������ود �إليك! �
أنا هو �طالعك على  أفعل������ه � أ�شتطيع �أن � ما �

�لو�قع..

أن������ت �شاحب �لكلمة يف هذ� �ملقام كل  � −
ما تر�ه وت�شري به ننفذه.

�ملهم بالن�شبة لنا هو �شفاء �لبنت لي�س �إل..

−  جت������ب »�لعزمية« وهي نوع من �لرقى 
�ملعقدة.. �خرت معزة �شود�ء فاذبحها، �شاللة 

آتوين  حمر لتخرج ب������دون �إر�قة دم و� �بن �لأ

مبحب�س من جمر.

مر( وملا خال �ل�شيخ بنفي�شة قال لها:  )نفذ �لأ

− يجب �أل تتلفظي بكلمة �أو حركة �إىل �أن 
�آمرك بذلك و�إل تف�شد »�لعزمية« ف�شحكت 

نفي�شة يف نف�شها بالرغم ما هي فيه.

دخل �بن �لقا�شي ومعه �لعنزة مذبوحة.

− �ق�شمه������ا �إىل ن�شفني: ن�شف �شعه يف 
خر �فعلو� به  �جللد و�تني ب������ه، و�لن�شف �لآ

مات�شاوؤون - قال �ل�شيخ �مل�شعوذ-

أم������ر به �ل�شيخ،  »ففعل �ب������ن �لقا�شي ما�

وجاءت خ������رية فناولته �لوق������ود �لذي طلبه 

فو�شع������ه �إىل جانب������ه و�أخرج كي�ش������اً �شغري�ً 

ب������ه عقاقري خمتلفة مل تع������رف منها خرية �إل 

�جلاوي، فو�شع ج������زء�ً منها يف �لنار، و�أخذ 

�لورق������ة �لتي مع������ه وكان عليها �شورة هيكل 

م  عظمي فو�شعها على وجه نفي�شة و�أمر �لأ

�أن مت�شكها ورفع �لورقة �لثانية �لتي بها �شورة 

أ ب�شوت  د�ئرة ملونة و�������رصع يف �لقر�ءة فقر�

و��شح »ونزل من �لقر�آن ماهو �شفاء ورحمة 

أ �شورتي �ملعوذتني ثم  للموؤمن������ني« وبعدها قر�

أين  آية �لكر�شي و�أخري�ً �رصع يف »�لعزمية«: »� �

كحل؟ �آتوين جميعاً  أين �بن �لأ حمر؟ � �ب������ن �لأ
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بجنودك������م وخيولكم وحمالتك������م..« و�أخذت 

كلماته متحي يف متتمة ل يفهمها �أحد وبني 

�لفينة و�لفين������ة ي�شع �لبخور يف �لنار ويعيد 

أي������ن..؟ ثم يدخل  أين.. � بو�شوح ند�ء�ت������ه : �

بالتمتمة وهك������ذ� فرتة من �لزمن ثم خاطب 

ن  �جلن������ي وهو متجه �إىل �لفت������اة: »�أخرج �لآ

لقد مت مر�دك و�أح�رصُت لك ماحتب، �أخرج 

ول تعد �إىل هذه �ملخلوقة من �ليوم«.

م �أن تناوله �لورقة �لتي  ثم ي�ش������ري �إىل �لأ

بها �شورة �لهي������كل �لب�رصي ويكرر ند�ءه �إىل 

�جلن������ي: »�أخرج ول تعد �أخرج و�إل �أحرقتك 

أيته������ا �لفتاة دعي �ملارد  بالنار حتركي �أنت �

يخرج �إن �لدم ينتظره«.

حتركت �لفتاة و�شعلت فابت�شم �ل�شيخ وقال 

خماطباً �مل������ارد: »�إن �لدم يف �ملر�ح ينتظرك 

�أنت ورفاقك �لقادمني من �ل�شماو�ت �لعلى 

ر��شي �ل�شفلى �أ�رصع«. و�لأ

متت �لن�������رصة ومت كل �شيء على ماير�م، 

وكتب �ل�شيخ حجاباً للفتاة كما كتب يف جزء 

من ورقة كتابة غ������ري مفهومة )و�شفة طبية 

_ ر�شتة( وق�شمها �إىل �شبع وريقات وناولها 

م وهو يقول: مع �حلجاب �إىل �لأ

تبخ������ر نفي�شة بورق������ة كل ليلة مدة �شبعة 

أي������ام مع �شيء م������ن �جلاوي )وه������و نوع من  �

�لبخور( �أما �حلجاب فت�شعه يف جلد �أحمر 

وتعلقه و�هلل �ل�شايف«..

ب على »خدمته«  م و �شكره �لأ �شَكرترْه �لأ

وكان������ا يعتق������د�ن �أن �شفاء �لبنت ب������ات �أمر�ً 

مق�شي������اً بعد �أن متكن �ل�شي������خ من »�إخر�ج« 

�مل������ارد �لذي �رصبها و�أخرج �بن �لقا�شي من 

جيبه ورقة بخم�شني دين������ار�ً فناولها �ل�شيخ 

فدعا ه������ذ� بال�شفاء للمري�ش������ة و�أخذ كتابه 

و�جللد �لذي به ن�ش������ف �لعنزة، وقام د�عياً 

بال�شف������اء مرة �أخرى، وخرج �بن �لقا�شي مع 

�ل�شيخ مودعا«..

ه������ذه �ل�ش������ورة نقلها �ب������ن هدوقة وهي 

�لتي حت�شل بكل تفا�شيلها وفيها مايعطينا 

فكرة عن �ملعتقد�ت �ل�شائعة، ويريد �أن يقول 

أي�شاً،  قطاعي جاه������ل � باأن ه������ذ� �لفالح �لإ

و�أن هذ� �ل�شيخ �مل������زور دجال ون�شاب، و�أن 

�ملجتمع م������از�ل يعي�س تخلف������اً يجعله يوؤمن 

وهام، ولكن ماعالقة هذ� كله  مبثل ه������ذه �لأ

�ش������الح �لزر�عي؟ وم������اذ� يريد �أن يقوله  بالإ

�لكات������ب؟ هل يريد �لقول ب������اأن �لف�شل �لذي 

�ش������الح �لزر�عي ه������و ب�شبب �أن  ينتظ������ره �لإ

�ملجتمع ل ي�شتوعب������ه جلهله �أم هل يريد �أن 

يبالغ يف ت�شوير �لنتهازي �لذي ل يهمه �إل 

م�شاحله؟ وهو �ل������ذي يبذل كل مايف و�شعه 

متام �لزيجة ملا حتمله له من �آمال و�أحالم  لإ

وما حتمله لبنته م������ن �آلم ومنغ�شات، دون 

�أن يقارن بني �لنتائج �ملحققة ودون �أن يفكر 

بالعو�ق������ب؟ لقد �أعماه �لطمع عن كل �شيء، 
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أنه �ملنقذ  حتى ب������ات ينظر �إىل �مل�شعوذ على �

بكل تاأكيد..

مهما يكن فاإن رو�ية �بن هدوقة تتحدث 

عن �ملجتمع ب������كل علله وم�شاكل������ه وهمومه 

و�ن�شغالته و�أحالم������ه.. يوظف فيها �لكاتب 

ثقافت������ه �لو��شعة وفكره �لن������ري و�أفقه �ملمتد 

ون�شج������ه ل�شتكم������ال م������ا كان يه������دف �إليه 

من خ������الل ق�شته، وقد جن������ح غاية �لنجاح 

عن������د ��شتنط������اق �أبطال������ه وكان يغو�س من 

خالله������م �إىل �لكثري م������ن �لتفا�شيل بطريقة 

ذكية و�عي������ة، فكانت �حلج������ة رحمة تنطق 

باحلكم، وكانت خرية تنقل لنا �شورة �لزوجة 

�جلز�ئرية �لعاقلة �ل�شابرة،  وكان �لقهوجي 

ينقل �إلينا �شورة �لرجل �خلبري بالنا�س، �أما 

ٌع للرثثارين ومكان منا�شب  �لقه������وة فهي جَتمَّ

�شاعات و�لتجني على �لنا�س.. وكان  لن�رص �لإ

�لر�عي �شورة �أخ������رى ل�رصيحة عري�شة من 

�ملقهوري������ن �ملقموع������ني �لذي������ن ل قيمة لهم 

يف �ملجتمع، وهم عندم������ا يبت�شم لهم �حلظ 

ي�شقط������ون يف �ملح�ش������ور، ث������م يدفعون ثمن 

�شهامته������م غالياً ورمبا تك������ون حياتهم، وهو 

أنقذ  �ل������ذي �أنقذ �حلجة رحمة وه������و �لذي �

نفي�ش������ة ولكنه غ������ري جدير باحلي������اة ك�شائر 

نه وباخت�شار �شديد: ر�عي..!!  �ملخلوق������ني لأ

أر�د، كما يرى بع�س  �أما نفي�شة فلعل �لكاتب �

�لنقاد، �أن متث������ل �جلز�ئر وترمز �إليها، و�إذ� 

أو �إىل �ملر�أة يف جمتمع  رمزت �إىل �جلز�ئ������ر �

�جلز�ئر، فه������ي يف كلتا �حلالتني متثل حالة 

ما وترم������ز �إىل و�شع ما.. وهكذ� بلّغ �لكاتب 

�لر�شال������ة، وط������رح �أفكاره بطريق������ة تنم عن 

عبقرية مبدعة وخيال جمنح بالو�قع �ملعا�س، 

ف������ز�وج بني �خليال �ملمت������ع و�لو�قع �ملعا�س، 

فا�شتحق �أن يلتحق بركب �لرو�ئيني �لعامليني، 

فكان منه������م بكامل �ل�رصوط �لت������ي تتطلبها 

�لعاملية عن جد�رة و��شتحقاق ل عن و�شولية 

كو�شولية �ب������ن �لقا�شي، ولعله كان كالعجوز 

رحمة �لت������ي نا�شلت وكافح������ت و��شتحوذت 

عل������ى حب �لنا�س لها دون �أن تكون �إقطاعية 

أو م�شوؤولة كمالك، وقد ترجم  كابن �لقا�شي �

ذلك �لو�قع تلك �جلن������ازة �لتي ح�رصها كل 

أبناء �لقرى �ملجاورة، و�إذ� كان  أبناء �لقرية و� �

لن������ا �أن ن�شجل بع�س �لهن������ات �لب�شيطة على 

تل������ك �لق�شة فهي و�إن كانت لتنال باأي حال 

أننا نوردها  ح������و�ل من �أهميته������ا، �إل � من �لأ

ب�شكل �رصيع.. �إذ يبدو �أن �لكاتب حمل على 

أنه������ا قالت للر�ع������ي عندما �قتحم  نفي�ش������ة �

أيها  عليه������ا غرفتها لياًل وه������ي عارية �أخرج �

�لر�ع������ي �لقذر، ثم �إن������ه جعل �لر�عي يحقد 

عل������ى نفي�ش������ة ويتذكر ذلك �ملوق������ف عندما 

وجده������ا يف �شي������ق �شديد وهمَّ ب������اأن يرتكها 

دون �أن يقدم لها �مل�شاع������دة �لالزمة، وهذ� 

م������اكان ينبغي �أن يكون من طبع �لر�عي بعد 
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�أن و�شفه بالطيب������ة و�ل�شهامة، و�إمنا كان ل 

ينبغ������ي على هذ� �لر�عي �أن يخرج من د�ئرة 

نه كان خمطئاً  �لندم �لتي يقت�شيها �ملوقف، لأ

حقاً يف ت�رصفه، و�أن حماولته �لعتد�ء على 

نفي�شة مرفو�شة من �أمثاله �أكرث من �أن تكون 

غنياء، و�لفقر�ء عادة  مرفو�شة من طبقة �لأ

أك������رث �لتز�ماً باملثل �لأخالقية من  مايكونون �

خرى �لتي هي �أكرث مياًل  أبناء �لطبق������ات �لأ �

�إىل �لتحلل و�ل�شقوط!! وكان عليه )�لر�عي( 

�أن يظهر مع نفي�شة مبظهر �خلجول �ملعتذر 

�لنادم، وهذ� مايتنا�ش������ب مع عقلية �لفقر�ء 

مور �لتي توؤخذ  �لب�شطاء،كما قلنا، وم������ن �لأ

أن������ه بالرغم من كل �حلو�ر�ت  على �لق�شة، �

�لت������ي كانت تدور بني مال������ك كممثل ل�شلطة 

قطاع و�لو�شولية،  و�بن �لقا�شي كممث������ل لالإ

حيان مايك������ون فيها  وكان يف كث������ري م������ن �لأ

قطاع������ي على حق، ومث������ل �ل�شلطة على  �لإ

خط������اأ، ومع هذ� ف������اإن �لكات������ب مل يوجه �أي 

أبد�ً  لوم ملال������ك، و�أظهره مبظه������ر �مل�شتقيم �

أنه مل يكن كذل������ك، وكانت تنق�شه �لكثري  مع �

ن�شانية.. وكذلك �حلال فاإن  من �جلو�نب �لإ

حيان على  قطاع������ي كان يف كثري م������ن �لأ �لإ

جان������ب من �خللق �لنبي������ل و�لتم�شك بالقيم، 

و�قتحام �لر�عي ملخدع نفي�شة مل يكن مكناً 

على �ل�ش������كل �لذي مت ب������ه، فبقي من وحي 

�لتخيل غري �ملتاح ثم �نظر �إىل قول �لكاتب: 

»كانت حياته )�لر�عي( �جلن�شية هي �ملوجهة 

ل�شلوك������ه« كم ه������و هذ� �لتعب������ري �شعيف! ثم 

�نظر �إىل عبارته وهو ي�شف هو�ج�س نفي�شة 

وه������ي يف فر��شها عندم������ا هاجمها �لر�عي: 

»�إن �حلر�رة كانت كلما تقدم �لليل تنخف�س، 

لك������ن �حلر�رة كان������ت لدى نفي�ش������ة )نف�شية 

فزيولوجية( �أكرث منها طق�شية« �لعبارة ركبها 

�ل�شعف وركبتها �لركاك������ة من عدة نو�حي، 

فكاأنه قال حر�رته������ا »نف�شية نف�شية«، ولكن 

بلغتني ف�شاًل عن �شع������ف �ل�شياق.. �لر�عي 

مل يك������ن خمل�شاً ملن مل يكن �شيئاً معه،  ومالك 

مل يكن من�شفاً عندما طلب منه �بن �لقا�شي 

�أن ي�شلح بينه وب������ني �لر�عي، و�بن �لقا�شي 

هنا كان يحم������ل قلباً مت�شاحماً وروحاً طيبة، 

أريد �لقول هنا ب������اأن �بن هدوقة كان، كما  و�

أث������ر�ً بالفكر �ل�شرت�ك������ي �لذي ل  يب������دو، متا

تعرف �لو�شطية طريقاً �إليه،  فالعامل بنظرهم 

أبي�������س، وهذ� غري �شحيح،   أ�شود و�إما � �إم������ا �

وغري معقول ففي كل خري ويف كل �رص، ولكن 

هناك كفة ر�جحة للخ������ري عند فريق، وكفة 

ر�جحة لل�رص عند فريق، ولهذ� يكون �ل�رص�ع 

�لطبقي حاد�ً ومتطرف������اً �أحياناً، فكل فريق 

يد�ف������ع عما يوؤمن به، ول يوجد �إن�شان يوؤمن 

باأن ق�شيته كلها �رص ويد�فع عنها..

ومهما يك������ن فالرو�ية ر�ئعة، ل�أعتقد �أن 

�أحد�ً من �لرو�ئي������ني �جلز�ئريني، قد متكن 
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من حماكاته������ا، فابن هدوقة وحيد �جلز�ئر، 

وقد خرج من �إقليميت������ه �إىل �لعاملية وينبغي 

�أن ننظر �إليه من هذه �لز�وية، ونتعامل معه 

�شا�س،  حتى لو مل يكن �إل »ريح  عل������ى هذ� �لأ

�جلن������وب« �لتي هب������ت يف �جلز�ئر فتحولت 

دبية..  أنع�شت �حلي������اة �لأ �إىل ن�شائ������م كليلة �

ومن �ملوؤ�شف �أن �ملجد �لذي و�شل �إليه بع�س 

أ�شب������اه �ملتعلم������ني يف �جلز�ئ������ر مل يقف على  �

عتبته �بن هدوقة، ورمب������ا يكون قد �أن�شف 

بعد مات������ه، وبذلك فاإنه مل يخرج عن �ل�شّنة 

أل������وف يف �لوط������ن �لعربي!! ويوم  وما هو ما

ياأتي وق������ت ي�شارعه يف �جلز�ئ������ر م�شارع،  

دب يف �جلز�ئر باألف خري، ويكون  يك������ون �لأ

أ�شتبعد  أنا � قد بل������غ مان�شتهيه ونتمناه ل������ه، و�

و�شول ذلك �لوقت ب�رصعة، و�هلل �أعلم..

- رواية الكاتب عبد احلميد بن هدوقة هي املرجع الوحيد با�ص��تثناء ن�ص��ني اأو ثالثة قد تكون لكل من الدكتور م�صطفى 

عرج، ن�صرت يف جملة األوان لعام 2005. فا�صي والدكتور عبد احلميد بورايو، ورمبا الوا�صيني االأ

املراجع
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داهمني الوقت! كنت قد اأعددت اأفكاراً كثرية لهذا البحث، وكتبت ع�رشات 

أنبذ م������ا ّدونت ومل يبق لدي م������ن الوقت �سوى يومني  أنذا ا ال�سفح������ات! وه������ا ا

أبلورها يف خال�سة من  أريد اأن ا لكتابة حما�رشتي! كنت م�سحوناً مبعان كثرية ا

أ�ستطع العمل يف مو�سوع  يام املا�سية ومل ا �سفحات قليلة.. لكنني �ُسغلت يف الأ

فكار كافة  أنا اأم�سك بقلمي وقد غابت الأ أنه خمتمر يف »اأعماقي«! وها ا اأعلم ا

أ كتابة مو�سوعي! وهكذا  بدا ت ال�سفحات بها عن ذهني لأ الت������ي كنت قد مالأ

باحث ومرتجم �شوري- نائب رئي�س جمعية �لعلوم �لكونية.

�لعمل �لفني: �لفنان �شادي �لعي�شمي.

❁

ò

نف�سانية املفاهيم العلمية

❁
مو�سى ديب اخلوري
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فاإن البح������ث الذي ق�سي������ت �ساعات طويلة 

ن من تراكمات  يف التح�سري ل������ه ل ينبثق الآ

فكار، بل من ان�سهار املعاين يف »اأعماقي«  الأ

ومن تفجرها يف اللحظة! 

 اإن �سحنة ال�سعور التي تنتابني حني اأكتب 

ه������ي التي ت�سدقني القول حول اإذا ما كانت 

ف������كار املتدفق������ة يّف من�سجمة مع طبيعتي  الأ

الذاتية اأم ل! فنف�سانيت������ي تبحث با�ستمرار 

عن ه������ذا الن�سجام ول تقبل كما هو احلال 

عن������د جميع النا�س باأفكار ل تنبثق من ذاتية 

تعط������ي املعنى وتتقبل������ه يف اآن واحد. وتكون 

وىل  هذه ال�سحن������ة ال�سعوري������ة يف احلالة الأ

فكار كجدول  هادئة وقوية، وتن�ساب معها الأ

�س������اف.. اأما يف احلال������ة الثانية فاإنها تكون 

فكار،  م�سطرب������ة و�سعيفة مما ي�سو�������س الأ

وم������ع ذلك فاإن ه������ذه احلالة ه������ي ال�سائدة 

عن������دي وكما عن������د الكثريين، لكنن������ي غالباً 

أ�ستمر فيها حت������ى تنبثق حلظة ال�سفاء،  ما ا

وتتحول الكتابة نف�سها اإىل فعل معدل لل�سوا�س 

ومه������دىء لال�سط������راب! ويف الواقع، فاإنني 

حي������ان اأكتب �سمن مزيج من  يف كثري من الأ

احلالتني، حيث يتالح������ق ال�سفاء وال�سوا�س 

يف تن������اوب غري اإيقاعي، اإمنا ميكن اأن يوؤدي 

فكار يف نهاية  اإىل �سريورة منتظمة ذاتياً لالأ

أو  م������ر.. وتلكم حال اأي تعبري عن ظاهرة ا الأ

حالة!

ن مثاًل �لنتق������ال �إىل فكرة  ميكنن������ي �لآ

ثانية! فمنذ قلي������ل قاطعتني �شديقة م�شرية 

�إىل م�شه������د �ل�شم�س �لغارب������ة يف �أفق مدينة 

دم�ش������ق.. نظرت عرب زج������اج غرفة �ملطالعة 

�ش������د �لوطنية، و�رصعان  �لثالثة يف مكتبة �لأ

م������ا ��شتغرقني �مل�شهد! لكنن������ي فجاأة تنبهت 

بط������رف عيني �إىل م�شهد �آخر ل�شماء �أخرى! 

رجو�ين  أثر لنت�شار �للون �لأ �شماء لي�س فيها �

ول! فعرب زجاج �آخر كانت لوحة  يف �مل�شهد �لأ

�أخرى فريدة لغي������وم بي�شاء ورمادية متتزج 

بل������ون �شماوي �شفي������ف.. ومل يكن يف�شل بني 

�للوحتني �شوى عمود! وحاولت �لرتكيز على 

�لعمود، ورحت بطرف عين������ي �أملح �شماءين 

خمتلفت������ني! مل يكن �لعمود لي�ش������كل �أكرث من 

أو �شد�س �للوح������ة �لكلية.. ومع ذلك  خم�س �

كان يق�شم �مل�شه������د �إىل منظرين متناق�شني 

ظاهري������اً! وللحظ������ة كادت معرفتي بوحدة 

�مل�شهد �ل�شماوي يف �خلارج �أن تهتز.. لكنني 

تذكرت يف �للحظ������ة نف�شها �أن ثمة �شماو�ت 

كث������رية ل نر�ها ونوؤكد م������ع ذلك وحدتها مع 

عاملنا! فكوننا و�حد، و�شمو�ت �لنجوم ن�شيج 

و�حد مع �لف�شاء �لكوين!

ن  كنت �أعتقد د�ئماً، ولي�س لدي حتى �لآ

ن�شان ل تنبع  ما يثبت �عتقادي، �أن معرفة �لإ

ن �أن �أعدل قلياًل يف  �إل من د�خله! و�أحب �لآ

هذ� �لعتقاد، �إذ لي�س ثمة ما هو خارج عن 
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ن�شان هي نف�شانية  ن�شان! �إن نف�شاني������ة �لإ �لإ

ن�شان هو عقل �لكون!  �لكون كله، وعق������ل �لإ

�إنن������ا ل ندين مبعارفن������ا �إل للمعرفة �لكاملة 

�لباطنة فين������ا ول�شعورنا بها، �أي �إىل وحدتنا 

مع �لكون!

�إن �ختالف �مل�شه������د �لو�حد عرب حاجز 

ب�شي������ط ي�شطره ميكن �أن يتك������رر عرب ذو�تنا 

�لفردية. فنحن ن������رى جميعنا �ملنظر نف�شه، 

لكنن������ا نحكم علي������ه باأ�ش������كال خمتلفة حتى 

و�إن ��شتخدمن������ا �ملعاي������ري و�ملفاهيم نف�شها. 

وينطبق ذلك على م�شهد �لتاريخ حني نقيمه 

ن  يف �للحظة. ويف �حلقيق������ة فاإن حاجز �لآ

ه������و نف�شه �لذي يعطي �لتاريخ معناه. فلي�س 

للما�ش������ي وجود بعي������د�ً عن روؤ�ن������ا �لذ�تية 

�شطورة ه������ي تاريخنا  له، ومن هن������ا فاإن �لأ

�حلقيقي.. �إن ما يجلوه ل وعينا يف �حلا�رص 

يق�شم �مل�شهد �جلمع������ي �إىل م�شاهد فردية، 

أ�شطورة �ملا�شي،  ن لي�شجل � ويُولَُد �لتاريخ �لآ

�شاطري  �أي �ملعن������ى و�ل�ش������ريورة! كم م������ن �لأ

أو �ملروية،  �شاع������ت من �شجالتن������ا �ملدون������ة �

لكننا ل ن�شتطيع مع ذلك حموها من ل وعينا 

و�إن كنا ل نتذكرها؛ كذلك فاإننا ل ن�شتطيع 

�إنها�س تاريخ عرب �أحد�ث ل نعرف �إذ� كانت 

قد وقع������ت �أم ل! وهكذ� فاإن �ملا�شي يو�زي 

�مل�شتقبل متاماً عند هذه �لنقطة. �إنه م�شهد 

و�ح������د يف �حلقيق������ة يف�ش������ل بينهما حاجز 

ن.. �أحدهم������ا تغرب في������ه �ل�شم�س فتلون  �لآ

خ������ر �شتبلغ �إليه  �ل�شماء بربي������ق حلمها، و�لآ

أل������و�ن �حللم عرب حاجز �للحظة! �إن تاريخاً  �

نبني������ه للما�شي ي������و�زي يف �حلقيقة تاريخاً 

نبنيه للم�شتقبل! و�حلاجز �لذي يف�شل بني 

م�شهدي �ملا�شي و�مل�شتقبل هو عينه �حلاجز 

�لذي يحقق تعددية روؤ�نا �لذ�تية.

ن�شان عرب  وم������ع ذل������ك، ف������اإن �إدر�ك �لإ

�لع�ش������ور مل يك������ن �إدر�كاً حلظي������اً �شافي������اً. 

فكيف ميكن �أن نفه������م �إدر�ك �ملعنى �ملتفتح 

عرب �للحظة �حلا�������رصة كتفتح ملعنى متجدد 

مع �ل�ش������ريورة؟ رمبا مل يك������ن �إن�شان �لع�رص 

�حلجري ليهتم ملعنى �لوق������ت، فحياته كلها 

كان������ت حلظة د�ئم������ة، ورمبا به������ذ� �ملعنى مل 

أث������ر حيو�ن  يد�هم������ه �لوق������ت وه������و يقتفي �

ل�شطياده، لكنه كان يفكر يف �لنهاية بالعودة 

�إىل ملجئه حيث زوجه و�أطفاله، ولو بعد عدة 

أيام م������ن مالحقة �لطريدة! �إن معنى �لزمن  �

أثره  يتغلغل يف �أعم������اق نف�شانيتنا، ومع تتبع �

أب�شط تفا�شيل حياتنا ندرك �إىل �أي حد  يف �

يتو�فق مفهوم �ل�ش������ريورة مع مفهوم �حلياة 

ن�شان مل  و�لد�فع �إىل �ل�شتمر�ر.. كذ� فاإن �لإ

يك������ف عرب �لع�شور عن �كتناه معنى �ل�شحنة 

�لد�فع������ة له، وهو ع������رب م�شه������دي �ل�شفاء 

أة  و�ل�شطر�ب كان وماز�ل يبني �شور�ً جمز�

دة غالباً لدف������ق هذه �ل�شحنة  �أحيان������اً وموحِّ
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�لفاعلة فيه ول�شعوره مبعنى حياته 

ووجوده..

أثن������اء تقدمي يف  أع������رف � ك������ذ� �

أن�شج������ه هو فعل  �لكتاب������ة �أن م������ا �

�للحظة و�ل�ش������ريورة يف �آن و�حد، 

و�أن �لكتاب������ة عم������ل مهذب مبا هي 

تقيم �لتو�زن بدرج������ة متنامية بني 

ن! كذلك  �شو��س �ل�شريورة و�شفاء �لآ

أع������رتف �أن �ل�شحن������ة �لتي تدفعني  �

للكتاب������ة تتاألف م������ن تر�كب �شو��س 

للعديد من �ل�شحنات �لنف�شية، لكن 

قيا�������س هذه �ل�شحن������ات �جلزئية ل 

يحمل �أي معن������ى. �إن وجود �شديق 

أو روؤي������ا �شماء تغرب  �إىل جانب������ي، �

أو �لتفاتة عاجلة  فيه������ا �ل�شم�������س، �

لو�ن قد يلهمني  �إىل م�شه������د �شماء خمتلفة �لأ

أفك������ر به للحظة �شابقة. ومع  �أن �أكتب ما مل �

ذلك، فال �شك �أن ثم������ة �أعماق يفَّ للكتابة.. 

وه������ذ� �لد�فع يتمثل بكون مفه������وم �ل�شحنة 

�ش������ة عل������ى �لكتاب������ة �شيكت�شب كذلك  �ملحرِّ

مفاهيم������ي �لتعبريية كاف������ة ، �أي �إن �خلروج 

من �لد�خ������ل �شيو�زي عرب حاج������ز �للحظة 

�لول������وج �إىل �لد�خل؛ وبب�شاطة �أكرث فاإن هذ� 

عمق هو توق �إىل �لوحدة �لقائمة  �لد�ف������ع �لأ

يف �مل�شهد �لبكر وحن������ني �إىل روؤيا �حللم يف 

�لو�قع!

ت������رى، �أل ن�شتطي������ع �لي������وم �أن نرى �إىل 

أو لل�شحنة �لكهربائية  �ملفهوم �لعلمي للزمن �

أو لغريهما من �ملفاهيم �لعلمية كتفتح �أزيل  �

للم�شهد �لبكر �لذي نر�ه عرب حاجز �للحظة 

ن�شاني������ة باأ�شكال ل تنتهي؟! كذ�  و�لفر�دة �لإ

فاإننا ل ن�شتطيع ف�شل �لذ�ت عن �ملو�شوع، 

وعرب حاجز كينونتنا نف�شه ندرك وحدتنا مع 

م�شهد وجودنا. وعرب وعينا ل�شور و�أحالم ل 

ن�شتطي������ع �أن نحدد متاماً مو�قع م�شاهدتها، 

�أيف �لد�خل �أم يف �خلارج �أم يف �لثنني معاً، 

فاإننا ن�شت�شف �ملعنى �ملن�شاب عرب �لتحديدية 

و�لالحتديدية، وعرب �شفاء و�شو��س �للحظة 
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و�ل�ش������ريورة! وهك������ذ� ميكننا �أن ن������رى �إىل 

أنها �ملعنى  ذ�تي������ة �إدر�كنا للظاهر�ت عل������ى �

�لكامن يف عالقتنا بالظاهر�ت. وبغري ذلك 

ل ن�شتطي������ع �أن ن������رى �إىل �ملعن������ى �ملتفتح يف 

�للحظ������ة و�ملت�شاوق مع مو�ش������وع مندرج يف 

�لزمان! لقد حر�شت لدي حلظة روؤيا م�شهد 

�لغ������روب معنى كامناً �ن������درج يف كتابة قد ل 

تبدو جلية للكثريي������ن �إل بعد قر�ء�ت ورمبا 

حو�ر�ت عديدة. وما يهمني �أن هذه �للحظة 

توفرت عرب ل نهاية م������ن �لحتمالت طغى 

فيها �حتمال �لتالقي على �حتمالت �لتباعد 

�لالنهائي������ة كافة! �إن ه������ذه �للحمة �لفريدة 

لل������ذ�ت و�ملو�شوع هي يف �لوقت نف�شه �مللهم 

و�ملعنى. وعرب معرفة ر��شخة بوحدة �مل�شهد، 

تنبثق �إمكانيات �لتالقي �لكوين كافة!

ن�شان يف بحث������ه عن �حلقيقة �إمنا  �إن �لإ

يبحث يف ذ�ت������ه �شور ه������ذه �حلقيقة. وهو 

بالت������ايل يبني نف�شه وفق������اً ل�شريورة �لتوّحد 

مع �لكون. وهكذ� فاإن �شريورة �إبد�ع �ملفهوم 

�لعلم������ي وتفتحه هي �ش������ريورة تفتح للنف�س 

وللكون. ويكون �ملفهوم �لعلمي بذلك، �شمن 

أو�شع م������ن �ملفاهيم و�شمن حقل �أكرب  جملة �

أل������ف من �للغات و�إمكانيات �لتعبري، نقطة  يتا

�لتالق������ي �لت������ي يحتمل فيها �ملعن������ى �ل�شكل 

و�شع لالحتديدية! �إن  طار �لأ �لتحديدي و�لإ

رغبتنا يف �إيج������اد ثو�بت نرتكز عليها خالل 

�ش������ريورة تفتحنا �ملعريف ه������ي �لتي جتعلنا 

ن�شدد على �جلانب �لعطايل للقانون �لعلمي 

أو للمفهوم �لعلمي.. ومع  أو للنظرية �لعلمية � �

ذلك فاإن هذه �لعطالة �لتي توؤدي �إىل فرت�ت 

من �ل�شتقر�ر �ملعريف تو�فق فرت�ت �رصورية 

له�شم و��شتيع������اب م�شامني �ملفهوم كافة �أو 

مر �لذي ينعك�س على  أو �لنظرية، �لأ �لقانون �

�لنف�س و�لعقل، فتت�ش������ع �آفاقهما وقدر�تهما 

على �إبد�ع و��شتيعاب معان جديدة..

ي�شكل �ملفه������وم �لعلمي من هذ� �ملنظور، 

ومبا هو بعد ذ�تي معريف بالن�شبة للفرد كما 

وللجماعة، طيف������اً لل�شخ�س �أو حقاًل متد�ً 

ن������ا. ويك������ون ثبات �ملفه������وم �ل�شكلي على  لالأ

�لرغ������م من تطوره �ملعنوي تعب������ري�ً جلياً عن 

معرف������ة ل تز�ل قا�رصة ع������ن �إدر�ك جتليات 

�لنف�س �خلارجية كتجليات د�خلية لها. ويُعدُّ 

تعلقن������ا باللفظ �شكاًل من هذه �لعطالة. ومع 

ذلك فاإن هذه �لعطالة، وهي مرتبطة يف جزء 

كبري منها بالعطال������ة �للغوية، تكون �رصورية 

در�ك تطور �ملعنى عرب �شكالنية تزول �شيئاً  لإ

ف�شيئاً �أهميتها �خلا�شة جتاه جتدد معناها. 

وطامل������ا كان �إيقاع هذ� �لتجدد للمعنى وهذ� 

همية �ل�ش������كل متو�زناً �شمن  �ل�شمحالل لأ

بوتق������ة �ل�شو��س �جلماع������ي، كان ذلك دليل 

�شحة نف�شانية على م�شتوى معرفتنا!

لي�س ثمة يف �حلقيقة ما ميكن �أن ندعوه 



نف�سانية املفاهيم العلمية

العــــــدد 549  حزيـــــــران   1802009

باحلالة �ملثالية للمعرفة، �إن روؤيا �مل�شهد �لكلي 

طر �لتي تق�ّشم  تتطلب منا �إز�لة �حلو�جز و�لأ

�للوحة �إىل �أجز�ء متباينة ظاهرياً. و�ملفهوم 

�لعلم������ي يلعب هذ� �ل������دور �ملزدوج يف ف�شل 

�مل�شاهد و�إبر�ز تبايناتها، وبالتايل يف متكيننا 

من در��شتها وفهمها و�لتعبري عنها باأ�شكالها 

�جلزئية. �إن �ملفهوم �لعلمي من هذ� �ملنظور 

يق�شينا عن �حلقيقة �لتي ن�شعى �إليها بقدر 

ما يقربن������ا منها. وهذ� �شحي������ح �أي�شاً على 

�مل�شت������وى �لنف�شي للمفه������وم. فكلما �زد�دت 

مفاهيمن������ا ز�دت معارفن������ا وت�شو�شت روؤ�نا، 

ومن جهة �أخ������رى �كت�شبت �ملفاهيم نف�شانية 

جدي������دة.. نف�شانية قادرة على جتاوز نف�شها 

�شكلياً ولفظي������اً �إىل معنى �أكرث جتريد�ً و�أقل 

نا بذلك روؤيا فريدة، روؤيا  �شو��شاً. وحتقق �لأ

ذ�تية، �إمنا على م�شتوى جماعي!

�إن �لبحث عن حقيق������ة مو�شوعية يعني 

�لبحث عن حقيق������ة جتريبية وقيا�شية. لكن 

�لقيا�������س نف�ش������ه قائ������م على م�شلم������ة وحدة 

�مل�شه������د خارج �لنافذة. وهك������ذ� فاإن حميط 

نا مع  حو�ل بوحدة �لأ ن������ا يقر يف جميع �لأ �لأ

و�شع.. وبالتايل فاإن �ملفهوم �لعلمي  �لع������امل �لأ

يكت�شب �شخ�شي������ة متميزة بح������ق: �إنه �شلة 

�لو�ش������ل و�حلاجز يف �لوق������ت نف�شه. ميكننا 

�لق������ول �إذ�ً �إن �ملفاهي������م �لعلمي������ة تكت�ش������ب 

ن�شانية متاماً. فهي ب�شكل  �شف������ات �لنف�س �لإ

أو باآخر نفو�س �ملعاين �لعقلية �لتي �أبدعتها  �

وىل و�أعطاه������ا �لعقل  �لنف�������س بالدرج������ة �لأ

�ش������كاًل حتديدي������اً. وعلى هذ� ف������اإن �ملفهوم 

�لعلمي ي�شتمل على منوذجي �لظاهر �لعقلي 

و�لباطن �لنف�ش������ي. وت�شتند �شريورة �ملعرفة 

أو باحلد�س  �لتي تفاجئنا مبا ندعوه بالك�شف �

�شا�س �ملكني، �أن �لفكرة �لوليدة  على هذ� �لأ

هي نتاج روؤيا د�خلية للظاهرة!

ت������رى �إىل �أي حد ن�شتطي������ع �أن نرى �إىل 

وحدة �مل�شهد عرب �حلاجز �لذي يق�شمه �إىل 

أي�شاً ن�شتطيع �أن نرى  جزءين؟ و�إىل �أي حد �

وحدة �حلاجز مع �مل�شهد �لقائم خلفه؟! و�إىل 

�أي حد يتو�حد �مل�شهد و�حلاجز معنا؟!

أثناء حماولة �لتعبري من تق�شري  كلنا يعاين �

�للغة عن نق������ل �شعورنا باملعنى �ملعتمل فينا، 

�ملعن������ى �لد�خلي �لذي ل يتغ������ري ول يتبدل. 

ومع ذلك فاإن �إبد�عاتنا �للغوية تلقى �شدى 

�إيجابياً غالباً حني تنجح يف �لتعبري عن معنى 

د�خلي.. وينطبق ذلك على �ملفاهيم �لعلمية 

من باب �أوىل. وبقدر ما ل ن�شتطيع �لتفريق 

بني �ملفهوم �لعلمي ونظرياتنا �ملعرفية، فاإن 

�حلاجز �لذي يف�شلنا عن �مل�شهد يظل قائماً 

�إمنا بحيث ي�شكل وحدة معه.

ن، فاإذ� بامل�شهد قد تبدل  أ�شي �لآ رفعت ر�

ل������و�ن �مللتهبة.  كلياً! حلّ������ت �لظلمة حمل �لأ

نو�ر �ل�شاحبة هنا وهناك.  ولح������ت بع�س �لأ
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�ختف������ى متام������اً �لفارق ب������ني �مل�شهدين على 

طريف �حلاج������ز.. لكن �حلاج������ز ظل ماثاًل 

أت�ش������اءل �إذ� كان ثباته  �أمام������ي، مل يتغري! �إين �

يف هذ� �ملوقع يحمل معنى ما. ويف �حلقيقة 

أنا �أمام �ش������وؤ�ل �أ�شعب، ترى هل حقاً �نعدم  �

�أي ف������ارق بني لوحتي �ل�شم������اء �ملظلمة على 

أ�شعر باأي  ط������ريف �حلاجز؟ يف �حلقيق������ة ل �

فرق. ومع ذلك �أعرف �أن �لختالف موجود. 

جابة بالتاأكيد.. لكنني  أتوقع ه������ذه �لإ مل �أكن �

أنا كلي ده�شة �أن �حلاجز �لذي  �أدركت فجاأة و�

كان �أمام������ي مل يكن هو �ل������ذي يق�شم �مل�شهد 

�إىل ق�شمني خمتلفني. وعرف������ت بالتاأكيد �أن 

أ�شعره يف �خلارج نابع مني!  �لختالف �لذي �

ويف �حلقيق������ة خيل �إيّل �أن غ������روب �ل�شم�س 

وهب������وط �لظ������الم �للذي������ن �شهدتهم������ا كانا 

لنهائيني و�أزليني، وكم كنت ده�شاً �أكرث و�أكرث 

ح������ني رحت �أعرتف لنف�ش������ي �أن هذ� �مل�شهد 

لن يتك������رر! ويف �حلقيقة، فاإن بقاء �حلاجز 

�أكمل عندي �شورة �ملعنى وقد �كت�شى وجهني 

متعار�شني. ويف حني كان �حلاجز فاعاًل مع 

غروب �ل�شم�س يف تبيان م�شهدين خمتلفني، 

�أ�شبح غ������ري فاعل مع حلول �لليل. ومع ذلك 

تك�شف يل �مل�شهد�ن عرب �ملعنى �ل�شلبي نف�شه 

للحاجز..

أو لي�شت �ملعرفة �لعلمية يف �لنهاية هي  �

�أي�شاً معرفة ناجمة عن حو�ر بني منوذجني 

نف�شاني������ني؟ لي�������س غر�شي يف ه������ذ� �لبحث 

�إ�شن������اد حتليل نف�شي للمفه������وم �لعلمي، لكن 

�لليل �لذي حل ذك������رين بالربودة �لتي ميكن 

�أن حت������ل عرب �لنظر من زجاج كان يظهر من 

خالل������ه �إ�رص�ق �حل������ر�رة يف فو�شى جميلة! 

أي�شاً ب�ش������وؤ�ل طاملا طرحته  وذكرين �للي������ل �

على نف�شي: ملاذ� نريد �أن نعرف؟!

ن�شانية تتنا�شب �أكرث  ل�شك �أن �ملعرفة �لإ

م������ع م�شهد غروب �ل�شم�������س منها مع م�شهد 

�لظلم������ة �لد�م�ش������ة. ومع ذل������ك فثمة �شعور 

ينتابن������ي �أن �شك������ون �لليل ل يق������ل حتري�شاً 

أنو�ر �لغروب! ترى �إىل �أي حد  �شئل������ة عن � لالأ

ترتبط حاجتنا للمعرفة بتطور ل عكو�س ل 

نهاية له؟! وهل ميكن ملعرفة �أخرى �أن حتر�س 

طالق؟! لدينا �أي ت�شاوؤل على �لإ

خالل ب������زوغ �لعلوم ون�شجه������ا �كت�شبت 

أ�شا�شية عك�شها �ملنهج  �ملفاهيم �لعلمية �شفة �

�لعلمي نف�شه �لقائم على ��شتخال�س �لن�شق 

�لو�حد و�مل�شرتك من �لظاهر�ت �لطبيعية. 

ويقودن������ا �لتفرد �لعلمي �ليوم �إىل �لنخر�ط 

يف ن�شق معريف و�حد.. ويكاد يغيب عنا ذلك 

�حل������و�ر بني منوذجني يطرحان �إمكانيات ل 

نهائي������ة للمعرفة، وينعك�س ذلك على �إدر�كنا 

ملفاهيمنا �لعلمية بالتاأكيد. فاملفهوم �لعلمي 

لي�س �إجابة نهائي������ة، وحني يحل �لليل علينا 

أ�شئلة جديدة تك�شف لنا عن  �أن نتعل������م طرح �
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جو�نب جديدة يف �مل�شهد �ملاثل �أمامنا،حتى 

و�إن كانت ظلمة د�م�شة!

أن�شاقاً خمتلفة يف  �إن نف�شانيتن������ا ل تقبل �

�آن و�حد. لكن �ملفه������وم �لعلمي يحتمل �أكرث 

آنياً. وهكذ� فاإنن������ا نحّمل �ملفهوم  م������ن ن�شق �

�لعلم������ي �شف������ة عقائدية، ونخ�ش������ع بالتايل 

ل�شياق وحيد �لجتاه يف فهم �لظاهرة، وهو 

فه������م مبني غالباً عل������ى �لتجزئة ولي�س على 

�لتو��ش������ل! �إننا نن�ش������ى �أن تط������ور �ملفاهيم 

�لعلمي������ة مل يتم على م�شت������وى �ل�شكل فقط، 

أي�شاً، وهو م�شتوى  ب������ل وعلى م�شتوى �ملعنى �

يرتبط بنا مبا�رصة.

وىل من ت�شكل �ملفهوم  فخالل �ملرحلة �لأ

أو �إدر�كي  �لعلمي مل يكن له �أي �شكل ت�شوري �

عقل������ي. ونلحظ مثاًل �أن مفه������وم �ملكان كان 

�شطورة �لقدمية،  بعد�ً نف�شي������اً خال�شاً يف �لأ

فه������و �لرحم �لذي ي�شم �لع������امل وهو �لبي�شة 

أو �ملحي������ط �للّ������ذ�ن �شيول������د�ن �ل�شريورة.  �

ومع متيز ه������ذه �ملرحل������ة بال�شو��س �لبدئي 

أية عملية خل������ق، فاإنها حتمل  �ل������ذي ير�فق �

م������ع ذلك مغزى عميقاً، فثم������ة ههنا �نتظار 

للخلق، وتوقع لولدة �لنظ������ام. و�شيئاً ف�شيئاً 

أ �ملفهوم باخل������روج �إىل ع������امل �ل�شور،  يب������د�

�شئلة. �إن �لعقل 
وتنبثق مبا�رصة معه بع�س �لأ

يح������ول �ل�شعور �لعام باملعنى �إىل ت�شاوؤلت ل 

أ  أث������ر �ل�شو��س. و�رصعان ما تبد� تز�ل حتمل �

جاب������ة باإز�لة هذ� �لعم������اء. وهكذ� حتول  �لإ

�مل������كان عن������د �لفيثاغورثيني مث������اًل �إىل بناء 

رقام. لكن  متنا�شق حتكمه لغ������ة �جلمال و�لأ

�ملكان �ليوم تخطى �ملنظور �جلمايل �لب�شيط 

عندهم �إىل هند�شات فائق������ة �لتجريد و�إىل 

بنى جمالية من ن������وع جديد. وميكننا �لقول 

أو�ش������ع و�أغن������ى تفتح يف  �إن عامل������اً جدي������د�ً �

ن�ش������ان مع منظورنا �حلا�������رص للمكان. �إن  �لإ

�لهند�ش������ات �لالتقليدية كانت مناذج مكانية 

هاجعة يف �أعماقنا، وه������ي �ليوم تعمل على 

آفاقن������ا �لنف�شي������ة و�ملعرفية. كذلك  تو�شي������ع �

ف������اإن تكامل �ملفاهيم وب������روز �ل�شالت بينها 

ي�ش������ري �إىل غو�س �أعمق فاأعمق يف ل وعينا، 

مر �لذي يحّر�س باملقابل بحثاً عن وحدة  �لأ

�أغنى لرموزنا �ملعرفية و�جلمالية. فالزمان 

و�مل������كان ينتميان �إىل منوذج �أكرث بدئية يف ل 

مر بالن�شبة للطاقة و�ملادة،  وعينا، وكذلك �لأ

ولل�شحنة و�حلقل،.. �إن �حلاجز �لذي غابت 

ن عن معنى �أعمق  لو�ن خلفه يك�شف لنا �لآ �لأ

ل������و�ن �أ�شف.. تر�نا �أل نبحث مثاًل عن قوة  لأ

�أكرث �أ�شالة يف �أعماقنا حني نعقد �لعزم على 

�شا�شية يف �لطبيعة؟! توحيد �لقوى �لأ

ل �أعرف ملاذ� نري������د �أن نعرف؟ �إن هذ� 

�ل�شوؤ�ل �لذي نطرحه من ور�ء �حلاجز ياأتينا 

أي�ش������اً، وفجاأة ندرك �أن  م������ن �جلهة �ملقابلة �

�ملعرف������ة لي�ش������ت �شهماً وحي������د �لجتاه. ول 
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كرث من تاأمل ب�شيط  يحتاج �ملفهوم �لعلمي لأ

أننا نتاأم������ل يف حلكة �لليل  حت������ى يك�شف لنا �

نف�شه������ا! ففي مرحل������ة متقدمة م������ن تطور 

�ملفاهي������م �لعلمي������ة بات �لت������و�زن �لقائم يف 

�ملفاهي������م نف�شه������ا على �ل�شعيدي������ن �لعقلي 

آف������اق جديدة.  و�لنف�ش������ي يك�ش������ف لن������ا عن �

وهك������ذ� فاإن �ش������وؤ�ل �لب������دء و�ملنتهى يتحول 

�إىل ��شتعد�د نف�شي لتقبل �حتمالت جديدة 

أن�شاق جديدة يف مفاهيمنا، في�شبح للنظام  و�

و�ل�شو��س ولن�شوء �حلي������اة وللثو�بت �لكونية 

معنى جدي������د�ً، معنى قاب������ل للتجدد يف كل 

حلظة. وعرب هذه �ملرحلة من تطور �ملفاهيم 

�لعلمي������ة ميكننا �أن ن������رى �إىل �ملرحلة �ملقبلة 

�لتي �شتولد فيها علوم جديدة كل �جلدة.

�إذ� كان ثمة بعد نف�شي للمفهوم �لعلمي، 

وكان مرتبط������اً مبا�������رصة بالتط������ور �لنف�شي 

ن�شان، فنحن �أمام �شورة فريدة يف �حلقيقة  لالإ

جلانب غري ملمو�س متاماً يف مفاهيمنا! �إن 

أ�شئلتنا  معرفتنا تقوم على ه������ذه �ملفاهيم، و�

أية  ت�ش������اغ وفقها، ومع ذلك فنحن ل نعطي �

�أهمية حلرية �ملفاهيم نف�شها!

هل نحن �أحر�ر مثاًل يف �نتقاء مفاهيمنا؟! 

لي�س معنوياً فقط، بل و�شكلياً �أي�شاً؟!

�إن �شكالنية معارفنا �لتي حتولت خالل 

ه������ذ� �لق������رن م������ن �شكالني������ة حتديدية �إىل 

�شكالنية �حتمالية ترُبز جتاوز�ً لنف�س �شكونية 

وعودة �إىل نف�شانية بكر، متحفزة لتقبل معنى 

جديد�ً للوج������ود و�حلياة. �إن �ملفهوم �لعلمي 

نف�شه يفل������ت بعد مرحلة ت�شكيله �لعقلية من 

�أطر �لعقل نف�شها وي�شبح خا�شعاً لتطور�ت 

�شو��شي������ة وبالتايل قادر�ً عل������ى �مل�شاركة يف 

ن�شان ويف �ختيار �ملعنى  �لتحرر �لنف�شاين لالإ

�جلديد و�لجتاه �جلدي������د للتطور �لنف�شي. 

وهكذ� ف������اإن مفاهيمنا لي�ش������ت جمرد �شور 

عقلية تقبل �إ�شقاط������اً نف�شياً وميكن �أن تعرب 

عن معاٍن د�خلية وخارجية يف �لوقت نف�شه، 

بد�ع  بل ه������ي �نعكا�س فع������ال ل�ش������ريورة �لإ

و�لتج������دد. وعرب هذه �ل�ش������ريورة تتبدى لنا 

آفاقاً �حتمالي������ة. وهي بهذ�  �آفاق �ملعرف������ة �

�ملعن������ى دليل �إمكانيات نف�شانية وعقالنية ل 

مكانيات �شتظهر  نهائية. ومع تفتح ه������ذه �لإ

�حتم������الت جدي������دة بالتاأكي������د، و�شيتح������ول 

�لختب������ار �لعلمي �إىل �ختبار للمفهوم نف�شه، 

أنه لن يكون للمفهوم �لعلمي  وي�شري ذلك �إىل �

بذ�ت������ه يف �مل�شتقبل حتديدية م������ن �أي �شكل 

طالق. وعلى هذ� ف������اإن �ملعرفة يف  عل������ى �لإ

�مل�شتقبل ل������ن تكون مرتبطة مبفهوم �أو حتى 

ن �أن هذه  بقانون علمي. ولنحد�������س منذ �لآ

�ملعرفة �شتكون فعاًل متعددة �لحتمالت، و�أن 

�لقانون �لعلمي ومعناه �لفيزيائي �شيمتثالن 

لهذه �لحتمالية. وعندها �شنخو�س يف علم 

معريف جديد، مفاهيم������ه متحولة با�شتمر�ر 

وبعيدة عن �أطر �لتحديدية!
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ميكننا �أن ناأخذ كمثال على ذلك مفهوم 

أب�شط  ل عكو�شية �لزمن. فنحن ل نقبله على �

يام وخرب�تها.  ننا ناأمل بتكر�ر �لأ �مل�شتويات لأ

�إنن������ا نكرب، هذ� �شحيح، لكننا نريد �أن نبقى 

�أطف������الً. �إن ت�رصفاتنا كلها تنحو للمحافظة 

عل������ى وجودن������ا يف �ملا�شي �ملع������اود. وب�شكل 

أع������م، فاإنن������ا ناأمل باحلفاظ عل������ى معرفتنا  �

ومعتقد�تنا دومنا تغي������ري، ولي�س �ملعتقد يف 

جوهره �ش������وى تعبري نف�شي ع������ن هذ� �لعود 

ب������دي، �إىل �لبقاء يف زم������ن يقبل �ملعاودة،  �لأ

�إنن������ا ل نقبل �مل�شتقبل مب������و�ز�ة �ملا�شي، بل 

آة �ملا�شي، ولهذ� فاإننا ل نتعلق  ن������ر�ه عرب مر�

باملا�ش������ي كذكرى وتوهم فقط، بل وكحقيقة 

ت�شكلنا وتخيلنا. 

وعلى م�شتوى �أعمق فاإن رف�شنا لعكو�شية 

�لزمن �شيجردنا كم������ا يخال لنا عن �إمكانية 

عودة �إىل �لبدء، �إىل طفولة �لعامل، �إىل حقيقة 

أ �لعامل! �إننا  كانت وماز�لت هن������اك، حيث بد�

نحتاج �ليوم �إىل ث������ورة حقيقية على م�شتوى 

�لنف�شي لذو�تن������ا كم������ا ولنظرياتنا  فهمن������ا 

وملفاهيمنا �لعلمية. فاحلقيقة نف�شها لي�شت 

أو  حقيقة �شاكنة=معاودة عرب �لزمن �لعكو�س �

�لدوري، ب������ل �إنها ماثلة يف �للحظة، وتتطور 

معها ب�ش������كل ل عكو�س عرب �شريورة ح�شور 

ن ب�شكل و�شتظ������ل ماثلة عرب  ه������ي ماثل������ة �لآ

أ�شكال متغرية با�شتمر�ر. فال بد لنا �أن نعرتف  �

أنها يف  �إذ�ً �أن حقيقتن������ا حقيقة ل عكو�شة و�

جوهره������ا تو�فق �شهم �لزم������ان من حيث �أن 

�لوجود وعلته عل������ى حد �شو�ء يعك�شان هذه 

�حلقيقة نف�شها.

�إن ل عكو�شي������ة �لزم������ان كم������ا تبدت لنا 

�لي������وم ت�شاركنا حتررنا م������ن �إطار حتديدي 

آف������اق معرفة ل تنتهي.  للحقيقة وت�رصع لنا �

كذ� فاإن مفهوم �لزمن يتجاوز �إطار م�شتقبل 

مكب������ل باإ�رص�طات وي�شعنا وجه������اً لوجه مع 

حلظة تتحقق فيها وتلتقي �حتمالت جديدة 

با�شتمر�ر.

�إن ولدة مفه������وم �لزم������ن فينا يعك�س �إذ�ً 

أو�شع لولدة نف�شاني������ة متجددة فينا.  معنى �

وهكذ� ف������اإن كل مفهوم �شتول������ده ي�شاهم يف 

ولية  جتددن������ا، ومع تفتح �أمن������اط لوعينا �لأ

يتحرر فين������ا �ملعنى �لذي ن�شعره ويتحول يف 

كل حلظ������ة �إىل خلق جدي������د. ويف �حلقيقة 

نح������ن مقبلون عل������ى ع�رص ل تتح������دد فيه 

�ش������كال، �لعلمية  �حلقيقة ب������اأي �شكل من �لأ

�أو غري �لعلمي������ة. فاملفهوم �لذي ترتكز عليه 

نظرتنا �لعقائدية �أ�شب������ح هو نف�شه م�شاركاً 

يف حتررنا من �لتحديدية �ل�شارمة. وهكذ�، 

آفاقنا  ف������اإن �لبعد �لنف�شي - �لعقل������ي يو�شع �

رحب عن  وي�شبح هو نف�ش������ه جمال بحثنا �لأ

بناء �حلقيقة �ملتجددة. ولبد لنا �أن نت�شور 

ن �أن هذه �ملعرف������ة �ملقبلة �شت�شقط  من������ذ �لآ
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�أو جت������دد كافة معايري �ملنط������ق �لقائم على 

عالق������ات �ملفاهيم �لتحديدي������ة فيما بينها. 

و�شيكون �لناظم �جلديد لتطورنا �ملعريف هو 

نف�شه ناظم������اً �حتمالياً، �أي �إنه �شيتخذ، كما 

ن، من �لتحولت �لنف�شية رموز  هو �حلال �لآ

تقدمه �ل�شكالنية.

لعلنا نت�شاءل عن �حتمال حتقق مثل هذه 

وىل  �ملعرفة. �إنه �حتمال مرتبط بالدرجة �لأ

بوجودن������ا من حيث هو يرتك������ز على تطورنا 

�مل�شرتك م������ع �لكون. و�شمن ه������ذ� �ملنظور 

�شيكون تطورن������ا �مل�شرتك بعد�ً مفتوحاً على 

�حتم������الت ق�شوى با�شتم������ر�ر. �إن �لنهايات 

�حلدية �لعظم������ى يف �ملعرفة �لفردية، وهي 

فر�د  نادرة �حل������دوث يف �شريورة تط������ور �لأ

معرفياً، ت�شبح نهاي������ات قابلة جد�ً للتحقق 

على م�شتوى �جلماعات. وهذ� �لقانون لي�س 

حتديدياً يف �لنهاي������ة. لكنه �حتمايل بدرجة 

مكنة �لتحق������ق با�شتم������ر�ر، �أي �إنه يعك�س 

قانون تطورنا �مل�شرتك.

وهنا فق������ط ميكننا �أن نتحدث عن وعي 

جماعي كامن، وهذ� �لوعي �لكلي ل يخ�شع 

بالتاأكي������د ل�شريورة تطور نف�ش������ي فردية �إل 

بق������در ما تن�شهر هذه �ل�ش������ريورة يف بوتقة 

�ل�شريورة �جلماعية. وهك������ذ� فاإننا نلج مع 

تطورن������ا �جلماعي عتبة مفه������وم �أو مفاهيم 

آني������اً و�ملمكن  مث������ل � جدي������دة هي �حل������ل �لأ

فعال �لتي يتدخل فيها �لوعي  ملنظومة من �لأ

مثل، ويا لده�شتنا،  �لفردي. وهذ� �حل������ل �لأ

يتجاوز ه������ذه �حل������الت �لفردي������ة للتدخل 

وي�شتمّد د�ئماً م������ن �لتجربة �جلماعية، كما 

ن������ة، �إمكانية  تدلنا �خل������رب�ت �لتاريخية �ملبيَّ

ح������ل جمعي ق������ادر على ��شتخال�������س �ملعنى 

أنف�شنا هنا  �حلقيقي فق������ط للتجربة. وجند �

�أمام �إمكانية عجيبة، �إذ �إن �لتحديدية تعود 

�إىل موط������ن �لقيمة �لحتمالي������ة وت�شبغ على 

�ملعرف������ة ومفاهيمها و�قع������اً ل ميكن �لنفاذ 

منه!

�إن هذه �لنتيجة حتملنا على �ل�شك باأننا 

ن�شقط �ليوم مفاهيمنا �حلالية على م�شتقبل 

مفتوح على �لحتمالت. وي�شري ذلك بو�شوح 

�إىل �أن نف�شانيتن������ا ل تز�ل تبحث �ليوم، وهي 

أو  يف �أوج تردده������ا ب������ني قب������ول �لحتمالية �

آم������ن لها يف حتديدية  رف�شه������ا، عن م�شتقر �

أو�شك������ت �أن تتال�شى، لي�س فقط من قامو�س  �

مفاهيمنا �لعلمية، بل ومن حميط نف�شانيتنا 

�لعميق!

�إن �أحالمنا وفنونن������ا وعلومنا وعقائدنا 

بد�عية كله������ا تتح�رص لتحول  وطاقاتن������ا �لإ

عميق ن�شهده منذ �لي������وم يف حتول نف�شانية 

�ملفاهي������م �لعلمية. �إننا من������ذ �ليوم نرى �إىل 

�ل�������رص�ع �لهائل �لقائ������م يف نفو�شنا وعقولنا 

ب������ني نف�شانية �لعتق������اد �لر��ش������خ و�ملنظور 
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�شمن م�شرية خطي������ة ل ميكن �أن تخرج عن 

�أ�شوله������ا ول ميك������ن �أن تكت�ش������ف �أفقاً غري 

�أفقه������ا، ونف�شانية ولي������دة جديدة كل �جلدة 

ترتكز على فعل �لتجدد نف�شه، وعلى �نفتاح 

مكانيات على �إمكانيات جديدة دوماً! �لإ

�إننا نخرج من عامل �لعتقاد �إىل عامل �لال 

تعلق باأي معتقد، وت�شبح �ملعرفة بالن�شبة لنا 

آنياً مفتوحاً على حرية جديدة، حرية  فعاًل �

�رص�طات  قائم������ة يف �للحظة ول تخ�ش������ع لإ

أو �لغاي������ات �لتحديدية!  �ل�رصوط �لبدئي������ة �

ول ك�شكل  وهكذ� فاإن �حلقيقة مل تعد همنا �لأ

ن �شريورتها فينا  مع������ريف، وحتت������ل من������ذ �لآ

د. وهكذ� فاإننا  مكانة �ملعنى �ملتجدد و�ملجدِّ

نخرج م������ن عامل �لتحديدي������ة �إىل عامل �لكلية 

أننا ن�شري �حلقيقة  �لفاعلة، ويتبلور �شعورنا �

عرب �شريورة تفت������ح مفاهيمنا ولغاتنا. وعرب 

غو�شنا �أكرث فاأكرث يف حميط وعينا �جلمعي 

ينغم�������س كل ما ي�شكل �ش������ريورة تطورنا �أكرث 

ين لهذ� �ل�شعور �حلا�رص  بد�ع �لآ فاأكرث يف �لإ

و�ملتجدد يف �للحظة..

تقوم نف�شانيتنا �إذ�ً على جتديد مفاهيمنا 

ولي�س على �لعتق������اد بها. وهكذ� فاإن منط 

بحثنا ع������ن حقيقة ق�ش������وى ونهائية ي�شبح 

منط������اً عقيماً، �إذ �إن نف�شانيتنا تاأبى �أن حتد 

نف�شها بحقيقة م�رصوطة �إىل هذ� �حلد. ويف 

حني تزد�د مفاهيمنا �شفافية، ي�شبح �مل�شهد 

�خلارج������ي �أكرث قرباً من������ا، ون�شعر للحظات 

�أن ه������ذ� �مل�شهد ي�شائلنا كم������ا ن�شائله وينبع 

م������ن �أعماقنا كما نفي�س من ل نهايته. وكاأّن 

منهجاً جديد�ً للمعرفة يربز من هذه �للحمة. 

فاقنا �لنف�شية تف�شح  فاملفاهيم يف جالئها لآ

أو  أ�شب������ه بالالمنهجية � ع������ن �شكالنية ه������ي �

بالالمعرف������ة! �إنه �لفعل وق������د �شار �لفاعل 

و�ملفعول به! وبب�شاط������ة، فاإن �حلقيقة �لتي 

ن ف�شاع������د�ً لي�شت حقيقة  نن�شده������ا منذ �لآ

مفاهي������م. و�شن�شهد با�شتمر�ر تو�شعاً متبادلً 

للم�شهدي������ن �لد�خل������ي و�خلارجي على حد 

�شو�ء..

أنني ��شتطعت �إىل  أ�شعر عند هذ� �حلد � �

ح������ّد ما �لتعبري عما كنت قد ف�شلت فيه يف 

مثلة وبالتحليالت  �شفحات طويلة مليئة بالأ

�ملدر�شي������ة �جلافة! ومع ذلك ثمة فكرة �أحب 

�أن �أعر�س لها يف نهاي������ة هذ� �لبحث! �إذ ل 

أت�شاءل غالباً عن  بد �أن يت�شاءل بع�شهم كما �

مدى »و�قعية« حتليل يقوم على منظور ذ�تي 

يف �لنهاية. وكلمة و�قعية هنا ل حتمل معنى 

�ملو�شوعي������ة يف �لط������رح بقدر م������ا ت�شري �إىل 

طار  �إمكانية تطبيقية للمنظور �لذ�تي يف �لإ

�ملر�هن للمجتمع.

أين من������ا �ليوم �ل�شعور بال�شحة �لنف�شية  �

ملعارفن������ا، ونحن ن������رى �إىل مفاهيمنا تتحول 

غالباً �إىل عنا�������رص ��شتهالكية؟ وكيف ميكن 
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فاقنا �لنف�شية و�لعقلية  �أن نرتجى تو�شع������اً لآ

أنف�شنا فر�شة فعلية له�شم  ونح������ن ل نعطي �

معاين ومفاهيم علومنا؟

�إن تط������ور مفاهيمن������ا ي������وؤدي �إىل �نفتاح 

ن������ا على �لعامل، و�إىل ظه������ور جمموعة من  لالأ

�لنفع������الت و�لتحدي������ات و�لدو�فع �لنف�شية 

ترت�فق مبو�جهة �شلط������ة تاأ�ش�شت على مدى 

�شن������ني طويلة، وهي �شلطة نف�شانية بالدرجة 

وىل جت������ذرت يف �أعماقن������ا ع������رب عطالة  �لأ

مفاهيمن������ا وت�شور�تن������ا. وي������وؤدي �رتب������اط 

�لكت�شاف������ات �لعلمي������ة �لي������وم بال�شلط������ات 

�لقت�شادي������ة و�ل�شيا�شية �إىل عطالة �إ�شافية 

يف تطور �ملفهوم �لعلم������ي ويزيد من ت�شبثنا 

مر �لذي ينعك�س على  به ب�شكل عقائدي، �لأ

�حلري������ة �لب�رصي������ة وعل������ى جمم������ل �لن�شاط 

�لب�������رصي. ونحن ل ن�شتطي������ع ف�شل ظاهرة 

تز�ي������د �لهّوة بني �لعلماء و�لعامة عن ظاهرة 

ترّدي �لذوق يف جمم������ل �مليادين كاملو�شيقى 

و�لر�شم و�ل�شعر �إلخ، ه������ذ� �إ�شافة �إىل عدم 

�لهتمام �لفعلي �ملبط������ن باهتمام ظاهري، 

مب�شائ������ل ملح������ة كتدهور �لبيئ������ة و�نقر��س 

وبئة  مر��س و�لأ نو�ع و�لتز�يد �ل�شكاين و�لأ �لأ

�إلخ.. �إن تز�يد �ل�شو��س �لثقايف، مع �شعوبة 

متنامي������ة يف جت������ذر �ملفه������وم �لعلم������ي على 

�ل�شعيدي������ن �لو�عي و�لالو�ع������ي للجماعة، 

زم������ات �لنف�شية �لعامة  ي������وؤدي �إىل تفاقم لالأ

�لتي تعاين منها �ملجتمعات.

�إن ه������ذ� �لو�قع نف�شه يفر�������س علينا �أن 

أو �أي مفهوم �آخر  مني������ز بني �ملفهوم �لعلمي، �

نا عربه وت������درك حتى يف  �أ�شي������ل تتفت������ح �لأ

أبعاد�ً جديدة من خالله، و�ملفهوم  عطالتها �

�لتقن������ي �ل�شائد �ليوم و�ل������ذي يجرد �ملفهوم 

أد�ة تعبريية  �لعلمي من معناه ويجعله جمرد �

غر��������س نفعية حتى على �مل�شتوى �لعلمي.  لأ

وبالت������ايل علينا �أل نرجع �شبب تردي ثقافتنا 

�لعام������ة �إىل عطالة �ملفهوم �لعلمي من حيث 

�شعوبته مثاًل، بل �إىل �عتمادنا على �شكالنية 

حمددة للفهم ومنٍط خا�������س يف �لتعامل مع 

�إبد�عاتنا هو منط �لنفعي������ة و�ل�شتهالكية. 

ومثال ذل������ك بر�مج �لتعلي������م �ل�شائدة �ليوم 

�لتي ل متي������ل �إىل تقدمي �ش������ورة و�فية عن 

�ملعن������ى �ملت�شمن يف �ملفهوم �لعلمي بقدر ما 

تنحو �إىل �إي�شال معلوم������ات تقنية توؤدي يف 

�لنهاية �إىل تخ�ش�شات خمتلفة.

�إن تعاملن������ا م������ع �لظاهرة ه������و �نعكا�س 

أنف�شن������ا. وطاملا كنا  لطريق������ة تعاملن������ا م������ع �

ننظ������ر �إىل نف�شانيتنا كعام������ل ب�شيط وفردي 

ل �أهمية له يف ط������رح �حللول مل�شاكلنا، فاإن 

عاقة  �ش������ريورة تفتحن������ا �شتظل خا�شع������ة لإ

أ�شا�شية ناجمة عن �لهوة �ملتنامية بني فهمنا  �

�لعقلي و�إدر�كنا �لنف�شي. وميكننا �أن نلحظ 

ب�ش������كل جلي هذ� �لنمط من �لتعامل يف �أدق 

تفا�شيل حياتنا. و�إ�رص�رنا على منط وحيد 
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�لجت������اه يف �ملعرفة ويف �لتطبيق هو ما نعرب 

ن�شاني������ة ب�شعوبة  عن������ه يف جمال �لعل������وم �لإ

�إخ�ش������اع �لنظرية للتجرب������ة و�لتطبيق. وما 

ذ�ك ب�شبب �شو��������س �لذ�ت و�ملو�شوع فقط. 

فف������ي علم �لنف�س �لفروي������دي خا�شة يرتكز 

�لبح������ث على �جت������اه وحي������د للمعرفة. لكن 

أو ب�شكل �آخر تطور  تطور �ملو�شوع و�لعارف، �

�ملري�س و�ملعال������ج، يوؤدي �إىل عالقة �شو��شية 

غري حتديدية على م������دى �أفق زمني معني. 

ويف �حلقيقة ل ميكننا �لتنبوؤ مبدى �شريورة 

ننا ل ن�شتطيع  �لعالج �لنف�ش������ي لي�س فقط لأ

�أن ناأخذ بعني �لعتب������ار �ملعامالت �لثقافية 

و�لجتماعية كافة وغريها �لتي يدخل فيها، 

ننا ل نعرف على بعد معني مدى تاأثري  بل ولأ

وتاأثر �لالوعي �لفردي و�جلمعي �لفاعل يف 

�لتجرب������ة. ويف �حلقيقة ف������اإن �ملفاهيم �لتي 

يكت�شبه������ا �ملعالج و�ملري�س عل������ى حد �شو�ء 

هي مفاهيم قابل������ة للتعديل لي�س فقط على 

م�شتوى �ملعن������ى �خلارجي، بل وعلى م�شتوى 

�ملعن������ى �لذ�تي �خلا�������س، �أي تفتح نف�شانية 

�ملري�س و�ملعال������ج. وتطور �ملفه������وم �لعلمي 

به������ذ� �ملعنى ه������و تخفيف للحاج������ز �لقائم 

أننا ل ن�شتطيع  بني �ملري�������س و�ملعالج بحيث �

عند نقطة معينة �لتميي������ز بينهما. فانفتاح 

�مل�شهد بالن�شبة للطبي������ب هو عينه �لنفتاح 

�لذي ي�شه������ده �ملري�س. ومن هذ� �ملنظور ل 

يحتم������ل �ملفهوم �لعلمي بعد�ً ذ�تياً فقط، بل 

يت�شمن تاأثر �لعام باخلا�س و�خلا�س بالعام، 

و�إمكانية تطاب������ق �خلا�س مع �لعام و�حلالة 

�ملنتظمة م������ع �حلال������ة �ل�شو��شية يف حلظة 

معينة!

ك������ذ� يو�ش������ك حلمنا �لق������دمي مبعرفة ل 

حمدودة �أن يخبو م������ع ت�شبثنا بنمط نف�شاين 

وحي������د �لجتاه وحمك������وم بو�قع ت������زد�د فيه 

روح �ل�شته������الك ج�شع������اً. �إن �رص�عن������ا مع 

م�شكالتنا �ليومية �ل�شغرية كما ومع �أزماتنا 

�لكربى على م�شتوى �لبيئة و�ل�شحة و�لغذ�ء 

و�لزدي������اد �ل�شكاين وغري ذلك يغو�س بنا يف 

تعلق متز�يد بحل������ول وقتية و�همة. نحن ل 

ن������رى �إىل �حل������ل �حلقيقي �ملاث������ل يف جتدد 

�حلل������م نف�ش������ه.. علينا �أن نتذك������ر �أن ميثاق 

ول هو ميث������اق د�خلي مع نف�شه،  ن�شان �لأ �لإ

�أي �إن������ه ميثاق حترر ولي�س عهد�ً يُلزمه بحل 

وحيد �لجتاه! وميثاقنا هو معرفة حرة غري 

م�رصوطة، وهو �مليثاق �لوحيد �لكفيل ببعث 

ول و�إعادة �ملعنى ل�شريورة وجودنا،  �حللم �لأ

�أي لتخلي�شن������ا من �أزماتنا �لنف�شية و�ملادية. 

و�إن كنا لن ن�شتطيع حل �مل�شاكل �لتي تو�جه 

�لعامل �لي������وم عرب �لدر��شات �لعلمية و�لتقنية 

و�لقت�شادي������ة، فال بد �أن نت�شاءل عن فائدة 

ي عمل ميكن �أن  جتاهل �جلانب �مل������و�زي لأ

طار.. نقوم به يف هذ� �لإ
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أنف�شنا، وعودتنا  �إن جت������دد ميثاقنا م������ع �

�إىل �ملعرف������ة �لتي تقيم �لت������و�زن بني حريتنا 

و�������رصوط ��شتمر�رنا، ذلك������م هو �ملعنى �لذي 

حتمله نف�شانية مفاهيمنا �لعلمية!

أنهيت �لكتابة وبي عط�س بعد �إىل معنى  �

ل يز�ل ي�شحن قو�ي وي�شدين �إىل �شرب متز�يد 

�لعم������ق و�لت�شاع لنف�شي وللع������امل. لكن هذ� 

أنهيت �لكتابة  ن بع������د �أن � �لعط�س دفعني �لآ

�إىل �لنهو�س و�خلروج �إىل �شو�د �لليل! تركت 

�حلاجز �لذي كان يق�شم �مل�شهد �إىل ن�شفني 

فكار كافة.. وها  ور�ئي، ومع������ه �ملفاهيم و�لأ

أن������ذ� �أمام �شماء ر�ئع������ة.. ما �أجمل �أن منتد  �

يف حلظ������ات �إىل خارج معايرين������ا ومقايي�شنا 

كرث �شميمية يف  أنف�شنا �أمام �ملعنى �لأ لنجد �

ن بعد قر�ءتكم  د�خلن������ا! و�إين �أرجو لك������م �لآ

�أن ت�شعرو� ولو للحظات بجمال روؤيا �مل�شهد 

�لكوين بعيد�ً عن �ملفاهيم و�حلو�جز..

¥µ
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ن�شان �أن يكت�شفها،  نو�ر �ملختبئ������ة �لتي يحتاج �لإ �إنه������ا �حلياة �حلافل�ة بالأ

حت������ى تكون م�ش������كاة يهتدي بها يف ظلم�ة �حلياة �لت������ي ر�أى نف�شه مي�شي يف 

مناكبها. 

نو�ر، فتم�شي �أعمارهم يف ظالم  كثريون يعي�شون دون �أن يكت�شفو� هذه �لأ

دون �أن يلم�شو� �شعاعاً من �لنور. 

ن�شان م�شوؤولية جتاهها،  نو�ر هي �لتي جتعل للحياة معنى، ومتالأ �لإ هذه �لأ

جتعله ي�شعى ما بو�شعه حتى يقدم �شيئاً جمدياً للحياة. 

�أديب وباحث �شوري

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

ò

اأنــــــــوار  احليــــــــــاة

❁
عبد الباقي يو�سف
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ن�س�ن ب�حلي�������ة، ف�إنه   عندم� ميتل������ئ الإ

يكت�س������ب من ه������ذا المت������اء احلر�ص على 

خرين الذين  حي�ته اأولً، ومن ثم على حي�ة الآ

هم �رشك�ء له يف احلي�ة، ولكنه اإذا فقد هذا 

احلر�ص عل������ى حي�ته يكون من الع�سري عليه 

اأن يحر�ص على حي�ة من دونه. 

�إ�ش�ر�ق����ة �حلي���اة يف كتاب���ات �ألبي����ر 

كامو 

ن�ستطيع القول اأن هذا الك�تب دافع دون 

هوادة عن احلي�ة. 

وكر�ص كل كت�ب�ته م������ن اأجل الدف�ع عن 

ن�س�������ن يف حي�ة ح������رة كرمية. وهو  ح������ق الإ

فيل�سوف، وروائي، وم�رشحي اإن�س�ين النزعة 

يف جل م� ترك من اإب������داع الذي تكلل بنيله 

داب �سن������ة 1957 وهو ث�ين  ج�ئ������زة نوبل لاآ

اأ�سغر ك�ت������ب يح�سل على هذا اجل�ئزة بعد 

أنه اأ�سغر من م�ت من  /رودي�رد كبلنغ/ كم� ا

كل احل�ئزين على ج�ئزة نوبل. 

ول������د ك�مو يوم 7 نوفم������ر 1913 مبدينة 

الذرع�ن ب�جلزائ������ر، ودر�ص حتى ن�ل اإج�زة 

الفل�سف������ة يف اجلزائ������ر وك�ن يدر�ص ويعمل 

ر�س�������د اجلوية/ مع�ً، وبداأت ميولته  يف /الأ

ن�س�ني������ة ب�لظهور وهو ي������رى باده حتتل  الإ

أ ب�لكت�بة ب�سكل جريء وهو  بلداً. عندئذ بدا

يدين هذا الحتال. 

وىل ودع�   يف اجلزائر ب������داأت كت�ب�ته الأ

كامو �إىل: )�إن �أكرب معركة يجب �أن يخو�شها 

ن�شان هي معركته مع نف�شه، معركة ينت�رص  �لإ

فيها حب �لعد�لة على �شهوة �حلقد(.  

أ يدي������ن �ل�شتعم������ار �لفرن�شي  وهن������ا بد�

للجز�ئر . 

يكت������ب كامو يف تلك �ملرحل������ة �لتكوينية: 

/�إن �حل������ب �لذي نتبادله مع مدينة هو على 

غلب حب �������رصي. �إن مدناً كباري�س وبر�غ  �لأ

وحت������ى فلورن�شا، له������ي م������دن منغلقة على 

نف�شها وحتدد بالتايل �لعامل �خلا�س بها، لكن 

و�شاط �ملمتازة كاملدن  �جلز�ئر، مع بع�س �لأ

على �لبح������ر، تنفتح يف �ل�شم������اء مثل فم �أو 

جرح. 

 ل ب������د للمرء دون �ش������ك �أن يعي�س حقبة 

طويلة يف �جلز�ئر ليفه������م �أي جفاف ميكن 

فر�ط يف �لرثو�ت �لطبيعية، يا  �أن يحدثه �لإ

ن�شان �لذي يغذيه  للبلد �لفريد �لذي يهب �لإ

عظمت������ه وبوؤ�شه يف �آن و�حد، فاأي عجب �إذ� 

أبنائه  كنت ل �أحب وجه هذ� �لبلد �إل و�شط �

كرث فاقة.  �لأ

�إن كل �ش������يء يف �جلز�ئر بالن�شبة يل هو 

�شاب وملجاأ ذريعة لالنت�شار�ت. �إن �لقيم هنا 

وثيقة �لرتباط و�لنكتة �ملحبذة عن �لقّبارين 

�جلز�ئري������ني حني تك������ون عرباته������م فارغة 

�أن ي�شيح������و� بال�شبايا �جلمي������الت �لالئي 

)1(
ي�شادفونهن: /�أت�شعدين يا حبيبتي/
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يح������اول كامو �أن يعطي �ش������ورة و��شحة 

حاد يف  أيام �لآ عن �لقاع �لجتماع������ي: /�إن �

يام كاآبة. �إنني ل �أعرف 
�جلز�ئر من �أكرث �لأ

أب�شع من مقربة /برو/ �إن �أكد��شاً من  مكاناً �

�لذوق �لفا�شد بني �أط������ر �شود�ء تك�شف عن 

مكن������ة �لتي يك�شف  كاآبة رهيب������ة يف هذه �لأ

فيها �ملوت عن وجهه �حلقيقي/. 

 م������ن هن������ا تاأتي دع������وة كام������و �إىل مترد 

�جلز�ئري������ني يف وجه �ل�شتعم������ار �لفرن�شي 

فيعلن موقف������ه �لو��شح قائ������اًل: /�إن نفو�س 

أ�شود  �لفرن�شيني مليئة باحلق������د، وهو حقد �

أ�ش������ارك فيه لق������د كلفتنا هذه  �أرف�������س �أن �

�لق�شية كثري�ً وما ز�لت تكلفنا/.  

ن�شان يف حياة   كل ه������ذ� يف �شبيل حق �لإ

ن�شان �أن يتمرد  ح������رة كرمية، وعلى ه������ذ� �لإ

يف وج������ه �لظلم و�لق�ش������وة وينا�شل من �أجل 

أ�ش������كال �لعبودية يف �شبيل  �لتخل�س من كل �

ن�شان على  �حلياة �لتي هي �أف�شل ما وهب لالإ

ر�س، فحتى نحرتم �حلياة ونليق بها علينا  �لأ

�أن ن�شعى من �أجل �حلري������ة، حريتنا وحرية 

ن�شاين.   خرين على دروب �لتكاتف �لإ �لآ

ن�شان  بطبيعة �حلال فاإن كتابه �لهام /�لإ

�ملتمرد/ �أو�شح مايرغب كامو يف قوله. 

من جه������ة �أخرى جلاأ كام������و �إىل �لكتابة 

�مل�رصحية ليتفاعل ب�شكل مبا�رص مع �جلمهور، 

وق������د كانت مل�رصحيات������ه ردود �أفعال قوية يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل. 

ن�شاين يف  لبث مرك������ز�ً على منهج������ه �لإ

�مل�������رصح، و�غتنم هذه �خل�شب������ة ليتفاعل مع 

�جلمهور وجهاً لوجه. 

ن�شان يف  يد�فع ه������ذ� �لكاتب عن حق �لإ

أ�شكال �لتدخل  �حلياة، ويدي������ن �أي �شكل من �

يف مار�شته للحياة.

ثمة م�رصحية هام������ة لكامو ت�شور نهاية 

ن�ش������ان �ل�رصي������ر نهاي������ة ماأ�شاوي������ة، وهي  �لإ

م�رصحي������ة حتذيرية بعن������و�ن: /�صلللوء فهلم/ 

كتبها عام 1944.  

أة و�بنتها تدير�ن فندقاً، وكلما  وفيها �مر�

ن������زل نزيل يف هذ� �لفن������دق، قتلتاه، و�شطتا 

على ثروته. 

ي������ام، وذ�ت يوم  ح������د�ث، و�لأ مت�شي �لأ

يعود �لب������ن �ملهاجر �إىل �أمه و�أخته نزياًل يف 

�لفندق، ومن باب �لدعاب������ة يقرر �أن يخفي 

مر، حتى ينام، ويف �ل�شباح  �شخ�شيته �أول �لأ

يقدم لهما �ملفاجاأة �ل�شارة. 

يكون �لرج������ل �شعيد�ً يف غرفته بالفندق 

ن������ه بالقرب م������ن �أمه و�أخت������ه، ويف غرفة  لأ

م كيف تغتاله لتح�شل على  �أخرى تخطط �لأ

ثروته، خا�شة وقد ر�أت هذه �لرثوة. وكالعادة 

تنجحان يف ه������ذه �ملهمة، ويف ذروة �لبتهاج 

للح�شول على �لرثوة، تكت�شفان �حلقيقة من 

�أور�قه. 

هن������ا تولد �ل�شدمة �لك������ربى، وكاأن كامو 
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�إن م������ن ليحرتم حياة  يقول: 

خرين، ف�ش������وف ياأتي عليه  �لآ

أي�شاً، وكما  يوم ليحرتم حياته �

خرين،  �لآ حي������اة  على  يعتدي 

ف�ش������وف ينق������اد ليق�شي على 

أي�شاً. وبالفعل تقرر�ن  حياته �

�لنتحار مع ه������ول �ل�شدمة، 

خ������ت:  �لأ تق������ول   وعنده������ا 

/احلياة اأق�صى منا جميعًا/.  

يقول كام������و: /هناك نوع 

م������ن �لتف������اوؤل لي�������س بالطبع 

م������ن �شجاياي لق������د ترعرعنا 

أبن������اء جيلي على  أن������ا و�شائر � �

ق������رع طبول �حل������رب �لعاملية 

وىل، وق������د تابع �لتاري������خ منذ ذلك �حلني  �لأ

حكاية �لقتل و�جلور و�لعنف �إل �أن �لت�شاوؤم 

�حلقيق������ي كال������ذي ن������ر�ه �لي������وم يكمن يف 

��شتغالل ه������ذه �لوح�شية و�خلزي. �أما فيما 

يتعل������ق بي فقد نا�شلت دون هو�دة �شد هذ� 

أولئك �ملتوح�شني،  �لنحطاط، ل�شت �أكره �إل �

أن�شد غري  ويف �أحل������ك �أعماق عدميتنا مل �أكن �

�شبيل لتجاوز �لعدمية/.  

ف������كار، و�شع������ت كامو يف  مثل ه������ذه �لأ

مو�جهة مع �أفكار �أخرى خا�شة مع �أ�شدقائه، 

وب�شبب ذلك �فرتق كامو عن �شديقه �حلميم 

جان بول �شارتر. 

لي�س بو�شع �أحد �أن يتحدث عن كامو دون 

�شارتر حي������ث �أن ��شميهما �قرتنا بالوجودية، 

وفيما بعد �نف�ش������اًل ف�شاًل عميقاً يف �لفكر 

و�ل�شد�ق������ة، فكام������و يتجه نح������و: /�إننا غري 

أو ديننا،  أو ��شمنا، � أبينا، � م�شوؤولني عن �أمنا و�

أو  فكلها ح�شلت قبل وجودنا، �أما �مل�شتقبل، �

�مل�شري فنحن م�شوؤولون عنه، وعلينا �أن نقرره، 

ونختاره، وهذه هي �حلرية �مل�شوؤولة/. 

فيما يتجه �شارتر نحو: /�إن �حلرية هي 

�لرعب/.  

ن�شاين/   ويتجه كامو نحو: /�لتكاتف �لإ

خ������رون هم  ويتج������ه �شارت������ر نح������و: /�لآ

�جلحيم/  



اأنــــــــوار  احليــــــــــاة

العــــــدد 549  حزيـــــــران   1942009

�شقف  ويرى كام������و: /عندما يب������ارك �لأ

عد�م، يك������ون يف ر�أيي قد خرج عن  حكم �لإ

دينه، وحتى عن �إن�شانيته/.  

ويرى �شارت������ر: /�إننا نعي�س يف عامل مليء 

بال�رص، ولهذ� فاإننا ل ن�شتطيع �أن ن�شيطر عليه 

أيدينا باجلرمية/.  �إل �إذ� كنا ق�شاة ولوثن������ا �

وعل������ى �لفور يعلن كام������و �نف�شاله �لتام عن 

�ل�شيوعي������ة، فري�شل �إلي������ه �شارتر بر�شالة من 

أ�شياء كث������رية تربط بيننا  �شمنها: /هن������اك �

�شياء  و�أخ������رى قليلة تفرق بيننا ولكن هذه �لأ

�لقليل������ة بالغ������ة �خلطورة بحي������ث �أ�شبح من 

�مل�شتحيل �أن نلتقي/.  

وعندما تويف كامو قال عنه �شارتر: /�إنه 

كان �أحد �أهم �أخالقيي �لع�رص �لكبار/.  

وقال يف رو�يته �لكربى �لغريب: /ما كاد 

غريب �ل�شي������د كامو يخرج من �ملطبعة حتى 

نال �أكرب قيمة دفعت �لكثريين �إىل �لقول باأنه 

أنه هو ذ�ته، يف  خري كتاب �شدر بعد �لهدنة، و�

يام، فقد تلقيناه  دبي لهذه �لأ و�شط �لنتاج �لأ

خر من �شفة �لبحر �ملتو�شط،  يف �لطرف �لآ

ليحدثنا عن �ل�شم�س يف ذلك �لربيع �حل�شي 

�لذي ل يعكره هباب �لفحم/.  

كان كام������و مقب������اًل ب�ش������كل غريب على 

�حلياة، يعي�������س كل تفا�شيله������ا، وي�شعى �إىل 

حتقيق حياة �إن�شانية ل������ه ولغريه، وقد تفرغ 

ن�شاين، ويف ع������ام 1952 مل يرتدد  للعم������ل �لإ

من تق������دمي ��شتقالته يف منظم������ة �ليون�شكو 

�حتجاج������اً على قب������ول �لأمم �ملتحدة لقبول 

ع�شوية �إ�شباني������ا، وهي حتت حكم �جلر�ل 

أد�ن �ل�شوفيي������ت للطريقة  /فر�نك������و/، ث������م �

معت فيها �نتفا�شة �لعمال يف برلني 
ُ
�لت������ي ق�

�ل�رصقية عام 1953. 

يف ذروة تعلق������ه باحلي������اة ي�شطر كامو: /

كل رعب������ي من �ملوت يكم������ن يف غريتي على 

�حلي������اة.. �إنن������ي غيور م������ن �شيعي�شون من 

زهار و�ل�شهو�ت  بعدي.. ومن �شيك������ون لالأ

أة معنى من حل������م ودم بالن�شبة لهم.  �إىل �ملر�

نني �أحب �حلياة حباً جماً ل  �إنني ح�ش������ود لأ

  ./
ً
أنانيا  أ�شتطيع معه �إل �أن �أكون � �

أت������ي ليخط������ف كل �شيء  ولك������ن �ملوت يا

أ�شو�أ من  فيق������ول كامو يف ذروة ياأ�ش������ه: /ول �

�ملر�س يف هذ� �ل�شدد. �إنه دو�ء �شد �ملوت، 

وىل،  �إنه ميهد له، �إنه يحلق مر�نا مرحلته �لأ

ن�شان  �شف������اق على �ل������ذ�ت، �إنه يدع������م �لإ �لإ

يف جه������ده �لكبري يف �لته������رب من يقينه باأنه 

أ�شعر عندئ������ذ �أن �لتقدم  أ�������رصه و� �شيم������وت با

�حلقيقي �لوحيد للح�ش������ارة، �لتقدم �لذي 

خر، هو �أن نبدع  يتعلق ب������ه �لب�رص من زمن لآ

ميتات و�عية. �إن ما يده�شني دوماً هو فقر 

�أفكارنا عن �ملوت/.  

�إن كام������و يتحدث عن �مل������وت من خالل 

خرين وعندما يتح������دث عن نف�شه  م������وت �لآ
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ل ينج������ح يف ت�شوير هذ� �مل������وت ولكنه يرى 

ب������د�ع هو خري و�شيلة ملجابهة �ملوت �إنه  �أن �لإ

�ملوت �لو�عي و�لنا�ش������ج: /�أقول يف نف�شي، 

نني ل  �شاأموت، لك������ن هذ� ل يعني �شيئ������اً لأ

أتو�شل �إىل �لعتقاد ب������ه ول ميكن �أن تكون  �

أنا�شاً  خرين لقد ر�أيت � يل �إل جتربة موت �لآ

خ�������س كالباً متوت،  ميوت������ون، ر�أيت على �لأ

وكان مل�شها هو �ل������ذي يبلبلني �أفكر عندئذ: 

أة،  زهار، �لبت�شام������ات، �ل�شهو�ت �إىل �ملر� �لأ

أريد �أن �أحمل �شحوي حتى �لثمالة و�أن �أنظر  �

�إىل نهايت������ي بكل �إ�رص�ف غريت������ي و�شعادتي، 

ومبقد�ر م������ا �أنف�شل عن �لع������امل �أخاف من 

�مل������وت/. لكن هذ� �ل�ش������وت �لر�جف ميوت 

مبكر�ً وينف�شل متاماً عن �لعامل، �إنه يف ذروة 

د�ب، وذروة �لتاألق  �حتفال������ه بجائزة نوبل لالآ

�لعاملي و�ملج������د و�ل�شهرة و�ل������رثوة ي�شري مع 

�شدي������ق له، وفجاأة ت�ش������دم �شيارتهما بجذع 

�شج������رة على طرف �لطريق، ويكون كامو هو 

�ملفارق للحياة يف ه������ذ� �حلادث �لذي غد� 

عاملياً ي������وم 4 يوني������و 1960.  وكان كامو قد 

كتب يف بد�ي������ة حياته: /�إن �أكرث موت عبثية 

ميكن تخيله هو �ملوت يف حادث �شيارة/. 

ثم������ة فك������رة �أخ������رى طرحه������ا كامو يف 

. يف هذه 
)2(

م�رصحيت������ه /�شالة �إىل بت������ول/ 

�مل�رصحي������ة يطرح ق�شية �حلب و�ملوت ب�شكل 

�إن�شاين موؤثر.

وه������ي م������ن �مل�رصحي������ات �لت������ي تط������رح 

�حل�شا�شية �لعالي������ة يف عالقة حب عميقة، 

ولكن �ل�ش������اب يقلقه دوماً �ملوت �لذي يبعده 

عن حبيبته. 

�لبطل ينتابه قلق وج������ودي، وهو يتخيل 

موت������ه، و�لبتعاد عن حبيبته، ويف هذ� �لقلق 

ينادي

 /دييج������و/ حبيبته: �إنن������ي �أكره جمالك 

ن  ن������ه �شوف يحيا بعد موتي.. ملعون هو لأ لأ

غ������ريي �شيتمتع به.. لن �أكون وحدي هناك.. 

ماذ� يهمني من حبك �إن مل يتعفن معي.  

�حلياة تقرتن هنا بوجود َمن نحب، و�إذ� 

خلت �حلياة من �حلب، خلت من �لدفء.

أ�شطورة  وهذ� يذكرنا بكتاب لكامو هو /�

�شيزيف/ 

ألب������ري كام������و ي�شعى لق������ول معتقد�ته  �إن �

من خالل �أعماله، وي������رتك ل�شخو�شه مهمة 

ف������كار فيكتب بود عن �شيزيف  حمل هذه �لأ

ذ�ك �لرج������ل �لذي يحلم بالعودة �إىل �حلياة. 

أم������ر زوجته باإلقاء ج�شده يف  �شيزيف �لذي �

�لطري������ق بدون كفن عند موته ليمتحن مدى 

حبها له، يرى نف�شه فجاأة يف �جلحيم وبيده 

�شخرة يرفعها �إىل قمة جبل مرتفع بال�شقاء، 

وم������ا �إن يو�شلها حتى تع������ود فيعاود رفعها. 

لهة  وه������ذ� هو عقابه، فقد حكم������ت عليه �لآ

لهة. لقد  أف�ش������ى �أ�رص�ر �لآ نه � هذ� �حلكم، لأ
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�ختطف /جوبري/ �أجني/�بنة/�أزوب/ فاأده�س 

مر ل�شيزيف  �ختفاوؤها و�لدها �لذي �شكا �لأ

خ������ري - وكان عل������ى علم  فعر�������س علي������ه �لأ

بالختطاف- �أن يدل������ه على مكانها ويف�شي 

�ل�������رص ب�رصط �أن ميد قلع������ة /قورنثه/ باملاء 

ل بركة �مل������اء على �شو�عق  وه������و بذلك يف�شّ

�شغال �ل�شاقة �ملوؤبدة يف  �ل�شماء فيعاَقبرْ بالأ

بد.. ذ�ت مرة  �جلحيم برفعه �ل�شخرة �إىل �لأ

يتو�شل �إىل /بلوطون/ حتى يعطيه ��شرت�حة 

ليع������ود �إىل �حلياة ويرى زوجته وبعدها يعود 

باأق�شى �رصعة، ويرق له قلب بلوطون ومينحه 

�إجازة ق�شرية وياأذن له �خلروج من �جلحيم 

ويع������ود �شيزيف � عا�شق �حلياة � ليفتح عينيه 

على �جلم������ال و�ل�شم�س و�لهو�ء وعند �نتهاء 

�ملهل������ة يرف�س �لعودة ويه������رب متخفياً عند 

لهة حتى  منعرج �خلليج حت������ت تهديد�ت �لآ

نف������د �شربها فتدخل /مركور/ بنف�شه بقر�ر 

لهة و�أم�شك ب�شيزيف من رقبته و�أعاده  من �لآ

بالقوة �إىل حيث �شخرته.  

أريد �أن �أموت وحدي   يقول دييج������و: ل �

و�أغل������ى �شيء عندي يف �لع������امل ي�شيح بوجهه 

عني ويرف�س �أن يتبعني.  

جابة �جلميل������ة و�لتي بطبيعة  أت������ي �لإ وتا

�حل������ال تر�ش������ي كام������و نف�ش������ه �أولً، فتقول 

فكتوري������ا جملتها �لر�ئع������ة: �إذ� كان يجب �أن 

ر�س  متوت يا حبيبي، فاإنني �أح�شد حتى �لأ

�لتي �شوف تقرتن بج�شمك.  

يقظلة احلياة 

أن������و�ر �حلياة عندما  ن�شان � يكت�ش������ف �لإ

أن������ه �أ�شيب مبر�س، وهذ� �ملر�س لن  ي�شعر با

ميهله كثري� حت������ى يخرج من �حلياة، عندئذ 

يعي�س �حلياة ب������كل قوتها يف تلك �للحظات 

�لتي تلب������ث وكاأنها تهرب م������ن بني فر�غات 

�أ�شابعه. 

�ش������وف �أحتدث عن جتربة �شخ�س تخيل 

أيام  أنه مفارق للحي������اة بعد � أن������ه مري�س، و� با

معدودة، بيد �أن �حلقيقة مل تكن ذلك. 

أن������ه مل يعد يحتم������ل قوة  م������ا يهم هن������ا �

�حلياة �لتي تدفق������ت يف عروقه عندما علم 

�حلقيقة. 

ع������اد �ل�شي������د عبد �لوه������اب �إىل �لفندق 

يف �ل�شاعة �لو�حدة لياًل وهو يت�شور جلو�س 

�لرجل �لعجوز خل������ف �لطاولة وعلى ي�شاره 

لوح������ة �ملفاتيح، ذلك �لرج������ل �لذي ��شتقبله 

�شباحاً بابت�شامته �لب�شو�شة عندما �شاأله عن 

غرفة �شاغرة، طرق عل������ى �ملائدة، ومل يجبه 

�أحد.

أنه نائم، قال �ل�شيد عبد �لوهاب،  يبدو �

وم������د كفه �إىل لوحة �ملفاتيح، و�شحب �ملفتاح 

رقم /2/ وهو يتجه �ش������وب غرفته، تناهى 

�إىل �شمع������ه �ش������وت �شقوط �شح������ن زجاجي 

على �لبالط. �أيقظ �ل�شوت �شهيته لحت�شاء 
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فنج������ان قه������وة، تخي������ل جلو�ش������ه يف �لغرفة 

يحت�شي �لقه������وة، و�أحلت �لرغبة وقادته �إىل 

م�ش������در �ل�شوت، مد ي������ده ودفع باباً �شغري�ً 

خل������ف لوحة �ملفاتيح، فانف������رج �لباب، و�أدى 

�إىل غرفة �شغرية مب�شاح������ة مرتين مربعني، 

دخلها ور�أى �شخ�شاً يويل بظهره �إليه ويحرك 

طعام������اً على �شخان كهربائ������ي تاأحاأح �ل�شيد 

عبد �لوه������اب، فا�شت������د�ر �ل�شخ�س بحركة 

آه �رتعد وعاله �رتباك، فبادره  بطيئة ومل������ا ر�

أنهيت  ن فقط � آ�شف �لآ �ل�شيد عبد �لوهاب: �

أد�ر  م�شو�ري، فلم يرد عليه �ل�شخ�س �لذي �

ظهره ك������رة ثانية وع������اد �إىل حتريك طعامه 

وبعد قليل حمل �شحن������اً من �لكو�شة �ملقلية 

بالبي�������س وم������ر بجانبه خارج������اً، ر�أى نف�شه 

وحي������د�ً يف �لغرف������ة فدنا �إىل �ل������رب�د، ورفع 

قنينة من �ملاء �لبارد �إىل فمه عندئذ تناهت 

وقع خط������و�ت، فا�شت������د�ر و�لقنينة يف فمه 

ر�أى ذ�ت �ل�شخ�������س يدنو من �لرب�د وي�شحب 

�شفل �لذي ي�شبه  ربطة �خلبز من �ل������درج �لأ

�شندوق، فو�ش������ع �لقنينة مكانها قبل �إغالق 

�لب������اب، قال له �ل�شخ�س هذه �ملرة وهو يهم 

للخروج: تف�شل كل معي. 

أي�شاً يهم باخلروج: ل �شكر�ً،  �أجابه وهو �

عندما تفرغ، �أرجوك �جلب يل فنجان قهوة 

�إىل �لغرفة رقم /2/.

�أجاب �ل�شخ�س وق������د وقف يف �ملدخل: 

أنا نزيل مثل������ك، يبدو �أن �لعامل �ملناوب نام  �

يف �إحدى �لغرف �لفارغة، نظر �ل�شيد عبد 

�لوه������اب �إىل �خلبز يف ي������ده، �أردف قائاًل: 

أن������ا م�شتاأجر غرفة �شهري������ة هنا، هل نزلت  �

�ليوم؟؟

ول، �أعن������ي هذه �أول  �أجل �ليوم ه������و �لأ

ليل������ة يل. قال له �ل�شخ�������س بلهجة �شيافية: 

ل يهمك، �شاأعمل لك �لقهوة ب�رصط �أن تعترب 

نف�شك �شيفي. 

ما دم������ت ت�شكن هنا ب�شف������ة د�ئمة فاأنا 

�شيفك.

قالها مازحاً و�جته �إىل غرفته.

ت�شف������ح كتاباً، وبعد نحو ربع �شاعة دخل 

�ل�شخ�س يحمل فنجاين قهوة تتو�شطهما كاأ�س 

ماء. وعندئذ مل يجد �ل�شيد عبد �لوهاب بد�ً 

لتكر�ر �عت������ذ�ره �ل�شديد و�شوء �لفهم، ولكن 

�ل�شخ�������س ذكره بال�رصط �لذي مبوجبه �شنع 

له �لقهوة، فطلب �إلي������ه �جللو�س وهو ينظر 

�إىل �لفنجانني وعند جلو�شه �شاأله �ل�شخ�س:

 وهل �شتمكث طوياًل؟؟

: قال وه������و يرت�شف �لقهوة �ملغلية جيد�ً 

و�ملرتفعة �حلر�رة: 

أيام فقط و�أنت؟؟ حو�يل �شتة �

أل������ة خا�شة، هل جئت  ل �أدري ه������ذه م�شا

أم لزيارة �أحد؟؟ لعمل، �

ل ه������ذ� ول ذ�ك، جئت لزيارة �لال �أحد، 
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�عتدت على هذه �لزي������ار�ت كل �شتة �شهور، 

ن.  �أزور من ل �أعرفهم مثل زيارتي لك �لآ

ق������ال �ل�شخ�س وهو يحدق بعبد �لوهاب 

ملياً: هذه �لزي������ار�ت �رصورية على ما يبدو 

ي �شخ�������س ولي�س لك فح�ش������ب. قال عبد  لأ

�لوهاب: �أحياناً ن�شج������ر من �لذين نعرفهم 

ونلج������اأ �إىل �لذين ل نعرفهم ومل ي�شبق لنا �أن 

أيناهم.  ر�

أ�شاألك �شوؤ�لً؟  ولكن هل ت�شمح يل �أن �

قال �ل�شخ�س: وهل جلو�شنا لغري �حلديث 

�شئلة و�لتعارف؟؟ و�لأ

�ل�شيد عبد �لوهاب: ماذ� تعمل؟ 

ن متوقف عن  أنا �لآ �ل�شخ�س: يا �شيدي �

�لعمل.. وغرق يف �شمت كئيب.

�ل�شي������د عبد �لوهاب حم������اولً طرد �شبح 

�ل�شمت: �أعني مهنتك يف �حلياة؟

أ�شه و�أجاب: كنت �أعمل  فرفع �ل�شخ�س ر�

يف �خل������ارج ولبثت خم�س �شن������و�ت متو��شلة 

خ������ارج �لبالد، �شاف������رت يف �ش������ن �لع�رصين 

وعدت منذ ثالثة �شهور.

وبيتك، �أل �أهل لك؟؟ 

يل �أهل ولك������ن منذ ثالثة �شه������ور تف�شل 

حم������اولت �لذه������اب �إليهم، لق������د فقدت كل 

�شيء فماذ� �أفعل باأهلي،، �إنهم يعجزون عن 

تقدمي �أي عون يل،، 

أنا �أكربك بخم�س �شنو�ت و�أقول باأنك ما  �

وىل  ت������ز�ل تتعرث مبد قدم������ك �إىل �لدرجة �لأ

من درجات �حلي������اة مل ت�رصب كاأ�شاً من �لنهر 

�ل������ذي �شت�رصبه، �لياأ�س يف �شنك ل يعني غري 

�لهزمية يف �أف�شل �لتف�شري�ت. قال وما ز�ل 

حمافظاً على هدوئ������ه: يا �شيدي قد يحدث 

و�أغرق يف نهري قبل �أن �أ�رصبه.

ق������ال �ل�شيد عبد �لوه������اب وهو يو��شل 

كالمه دون �نقطاع: �لذي يجدي هو �أن ت�رص 

على �رصبه وتد�فع عن حقك للح�شول عليه، 

و�إن �شئ������ت ��شبح فيه كم������ا ت�شبح �لطيور يف 

�لف�شاء.

ومل������ا �أخذ �حلديث ه������ذ� �لجتاه �ملتوتر 

عر�س �ل�شخ�س عل������ى �ل�شيد عبد �لوهاب 

فنج������ان قهوة �آخر يف غرفت������ه و�ل�شهر حتى 

طلوع �لنهار ثم دعاه �إىل وجبة �لغد�ء مقدماً 

فو�ف������ق �ل�شيد عبد �لوه������اب على �أن يعذره 

من �لغذ�ء وخرج ببيجامته نظر يف فر�غات 

�ملمر وقاده �ل�شخ�س وهو يقول: لي�س هناك 

�أطيب من �ل�شهر يف �لفنادق.

جل�س �ل�شيد عبد �لوه������اب على كر�شي 

يف �لغرفة وخ������رج �ل�شخ�س ليح�رص �لقهوة 

وكانت �ل�شاعة ت�شري �إىل �لثالثة وع�رص دقائق 

�شباح������اً فهتف به عبد �لوهاب �إىل �ملم�شى: 

على فكرة، ما ��شمك؟؟ 

جاء �ل�شوت من �ملم�شى: عائد. 

تاأم������ل حمتويات �لغرف������ة كل �شيء يوحي 
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أن������ه �شيهج������ر �لغرفة �شباح �لغ������د، �لثياب  با

ر�س،نقود ورقية ذ�ت فئات  مرمية عل������ى �لأ

�شغ������رية مرمية يف �لزو�ي������ا، �أحذية مقلوبة، 

�شح������ون مت�شخ������ة تاأكلها �لعفون������ة، فناجني 

قه������وة مك�شورة، عالقة ثياب خملوعة، ودلف 

عائد حاماًل �لقهوة وقال: هل �أعجبتك هذه 

�لفو�شى؟

- تعجبن������ي �لفو�ش������ى �إذ� كانت منظمة، 

ولكن �لر�ئحة �لكريهة تخنق، هل �أعينك يف 

�لرتتيب وخلق فو�شى منظمة؟؟

أ�شعر باأي رغبة لذلك،  قال عائد: ل �

�أرج������وك قل يل ما تخفي������ه، ثالثة �شهور 

و�أنت ل تعمل وتعي�������س يف هذه �لغرفة، هل 

تف�رص يل؟؟؟

جل�س عائد وقال: �شاأقول لك يا �شديقي 

أع������رف باأنك ل ت�شتطي������ع �أن تقدم يل  أنا � و�

�شيئاً. 

وحتدث عن طفولته �ل�شيئة وهروبه من 

عمال �لتي قام بها  �لبي������ت �إىل �لعا�شمة و�لأ

وه������و يف �لثالثة ع�رصة من عم������ره ثم �شفره 

�إىل لبنان، ومن هناك �شفره �إىل خارج �لبالد 

بجو�ز �شفر م������زور، وبعد خم�س �شنو�ت من 

�لعمل ��شتط������اع �أن يدخر مبلغاً جيد�ً وفكر 

بالع������ودة �إىل قريت������ه وبن������اء بي������ت خا�س به 

أثناء هذ�  و�لقي������ام مب�������رصوع جت������اري، ويف �

�لتخطيط جاءته �شاحبته و�أعلمته باإ�شابتها 

ي������دز وقال عائد وهو يح������دق �إليه بقوة:  بالإ

غ������ادرت �لبالد على �لفور وعدت �إىل بلدي، 

مل �أذهب �إىل قريتي �إنني مرتدد كيف تريدين 

أنا و�ثق م������ن �إ�شابتي فالت�شال  �أن �أذهب و�

�جلن�شي كان د�ئماً بينن������ا، منذ ثالثة �شهور 

أنا �شاذج،  أنفق نقود م�شتقبلي، كم � أ�شكن هنا � �

تاف������ه، ل م�شتقبل يل، �شاأموت قريباً، �أجل ل 

بد �أن �أموت بعد �شه������ور قليلة، بعد �شنة يف 

�أق�ش������ى حدود �شخاء ه������ذ� �ملر�س �لبخيل، 

ولي�������س �أمامي �إل �أن �أعو�������س نف�شي، ل بد 

�أن �أعي�س خم�ش������ني �شنة يف �شنة و�حدة، لن 

أنام حلظة و�ح������دة،،، �شاأعي�س كل تفا�شيل  �

�حلي������اة وحلظاتها يف هذه �لف������رتة �ملتبقية 

من عمري، لدي مبل������غ جيد ي�شاعدين على 

حتقيق رغباتي، ه������ل تعتقد يا عبد �لوهاب 

�أن ذلك �شيقدم يل �شيئاً؟؟؟ 

م������ن  �مل�شبوط������ة  �لكلم������ة  تخ������رج  ومل 

حنجرته.

ت عيناه بالدموع فنظر  ونه�س وقد �متالأ

�إلي������ه عائد نظرة من ندم على �أمر قاله قبل 

حلظات وخرج عبد �لوه������اب دون �أن يقول 

كلمة و�ح������دة ولبث �شهر�ناً حتى �لثانية بعد 

�لظه������ر، عندئذ نام ومل يف������ق �إل يف �لثامنة 

�شباحاً.

فارتدى ثيابه وخرج، ملحه يف �ملمر �ملوؤدي 

�شفل، رفع كتفه م�شلماً، ��شتجاب عائد  �إىل �لأ
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وه������و يدنو �إليه: �أرجوك �عذرين، ولكن هذ� 

ما حدث، لي�شت لدي �إ�شافة. 

فقال عبد �لوهاب: �أمتنى لك �ل�شفاء.

أين �شتذهب؟؟ � 

�إىل �ل�شوق 

هل �شتاأخذين معك؟؟؟

�إن �شئت لمان������ع لدي، لكن قبل ذلك يل 

رغب������ة يف ترتيب غرفتك، ثم �أن ترتدي ثياباً 

جديدة. 

وو�فق عائ������د على �لق������رت�ح وعاد� �إىل 

�لغرف������ة، ��شتغرق������ت عملي������ة �لرتتيب نحو 

�شاع������ة ون�شف: ع������ادت �إيل �لرغبة للحياة. 

قالها عائد و�أم�شك بي������د �شديقه وهبط به 

أ  درج �لفن������دق، هبطا �إىل قل������ب �ملدينة، وبد�

عائد يقبل على �رص�ء كل �شيء وينفق �لنقود 

أربعة  بتبذي������ر كمن يود �لتخل�س منها. �بتاع �

بناطي������ل ومثلها من �لقم�ش������ان �ل�شيفية يل 

وله وجمموع������ة هد�يا كان يهديها �إىل �لنا�س 

يف �لطرق������ات ويقول: مل������اذ� متنعني من �أن 

أك������ون مبذر�ً للحظات فق������ط يف نهاية هذ�  �

�لعمر، لي�س مبذر�ً باملعنى �لديني، بل �شخياً 

�إن �شئت مبفهوم������ي؟؟ ويف �لو�قع ما �رصفه 

أ�شبوع  يف �شاعتني فاق ما جلبته معي لق�شاء �

�أ�شع������اف �ملر�ت، ورمبا لو كنت يف موقفه ملا 

ترددت عن فعل ذلك ورغم هذ� فال �أعرف، 

أو بعده،  أنني �شاأم������وت قبله � ول�ش������ت متاأكد�ً �

فق������ط هذه �لالمعرفية جمدي������ة وكلما زدت 

جهاًل بها كلم������ا مت�شكت باحلياة وكلما زدت 

علم������اً بها �������رصت مثل عائد. ه������ذ� �جلهل 

عمق مينحني �لقدرة على �لتز�ن وفجاأة  �لأ

هتف عائد بطفولة: عب������د �لوهاب �أرجوك 

�نظر، ذ�ك �ل�شاب �نظر �إنه يف عمري �نظر 

أناقته، ونظرت �إليه قائاًل: ما به يا عائد  �إىل �

لقد و�عد حبيبته يف �حلديقة وتاأنق لها.

أبد�ً: ل  أن�شاه � فق������ال عائد يف حزن ل������ن �

نه لي�س  �أح�ش������ده على �شيء فق������ط �أح�شده لأ

يدز. م�شاباً بالإ

و�نحدرت دموع �شادقة من عينيه وبعد 

قلي������ل و�شع ورقة نقدي������ة بفئة عالية  يف يد 

طفلة مت�شي مع و�لدتها، دون �أن تر�ه �لو�لدة 

وم�شينا وقال مرة �أخرى بذ�ت �حلزن �ملوؤمل: 

�أرجوك �نظر �إىل هذه �لفتاة �جلميلة.

أنا �أنظر: ما بها يا عائد؟؟ قلت و�

لي�شت م�ش�،،،،، ومل تدعه �لغ�شة يكمل.

لعاب،  طفال، ي�شرتي �لأ أ يت�رصف كالأ وبد�

و�لدم������ى، و�ل�شكاك������ر، كل ت�رصفات������ه كانت 

تلفت نظ������ري وكنت �أحتا�شاه������ا يف مو�قف 

أبتعد عن������ه، وكنت �أ�رص على عدم ��شتيائي  و�

يف مو�جهت������ه، و�أردد يف �رصي: �شوف ميوت 

غد�ً.

عدن������ا �إىل �لفندق م�ش������اًء، دخلنا غرفته 

و�ق������رتح �أن ناأخذ غرفة ب�رصيرين، فقلت له: 

كما تريد يا عائد.
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��شتف������اق �ل�شيد عبد �لوهاب يف �ل�شاعة 

�ل�شابع������ة �شباحاً مد يده �إىل �شماعة �لهاتف 

وطلب غرفة عائد،عندئذ قلت له �إنني عزمته 

على وجبة �لفطور يف حماولة لالعتذ�ر على 

ترك������ي �ملفاجئ له ليلة �لبارح������ة وبعد نحو 

رب������ع �شاعة جاء عائد مرتدياً ثيابه، فدخلت 

�حلمام ولدى خروجي قال عائد: �أتعرف؟؟

قلت: ل 

نك ل�شت.. قال: �أح�شدك لأ

ومددت يدي �إىل �شفتيه: �أحياناً نتعلم من 

�ملر�س �أكرث من تعلمنا من �ل�شفاء، وميكن �أن 

نتعلم م������ن �ملر�س يف �شنة م������ا مل نتعلمه من 

�ل�شفاء يف ثالثني �شنة. 

فقال عائد: دوم������اً حت�ش�شني بالنت�شار 

آخ������ر خط������و�ت �لهزمي������ة  أن������ا يف � حت������ى و�

و�ل�شت�شالم.

أل������ة يف �أن �أعي�س يوماً  قلت: لي�شت �مل�شا

حو�ل لن  أو قبلك ويف جميع �لأ و�شنة بعدك �

نكون بعد �شن������و�ت يف �حلياة هنا قد �أخرج 

ن وت�شدمن������ي �شي������ارة فاأذه������ب بحادث،  �لآ

عندئذ ويف حلظات �لحت�شار قد �أح�شدك 

نه ل������ن يقتلك بع������د دقيقة  عل������ى مر�شك لأ

قل. و�حدة على �لأ

أقفل������ت باب �لغرفة �أودع������ت �ملفتاح يف  �

لوحة �ملفاتيح وخرجنا، �شار عائد يقفز على 

طفال، نزلنا �إىل قلب �لعا�شمة. �لدرج كالأ

قال عائ������د: �أتعرف قب������ل �لتعرف �إليك 

ن �أح�س باأنه يتعرث  أنتظر �ملوت فقط �لآ كنت �

بخطو�ته وينتظر ذهابك لينه�س ويهرع �إيل، 

ن�ش������ان �أن يخ�رص كل �شيء دفعة  ل ميك������ن لالإ

و�حدة،، 

أي������ك �أن تقبل  أت������ركك.. ما ر� قل������ت: لن �

دعوت������ي لزيارتي يف مدينت������ي وترتك �ملوت 

هنا؟

�شدته عبارة /ترتك �مل������وت هنا/ وقال: 

�شاأجيء 

أنا م�شتعد قلت: �

أي�ش������اً، و�زد�د وجهه  أنا � ق������ال بجدية: و�

أ ي�رصق، �إنه يف عنفو�ن  تفتحاً.. كل ما فيه بد�

�ل�شب������اب و�ملر�هقة، ويلف������ت �أنظار �لفتيات 

بقدرة عجيبة ولكن������ه ل ياأبه بهن، كلما يرى 

�شاباً يهتف �نظر ي������ا عبد، �إنه غري م�شاب، 

ليتني كنته.

وما �أق�شى وقع هذه �لعبارة على �شمعي، 

ويكررها بح�رصة، ويف نهاية �ل�شارع جل�شنا يف 

حديق������ة �شامتة ل �أحد فيها، ��شرتخى عائد 

ول مرة حتدث بحكمة وقال  على �لكر�شي ولأ

وهو ل ينظر �إيل: �أتعرف يجب �أن ي�شاب كل 

يدز ثم ي�شفى ليدرك قيمة عدم  �شخ�س بالإ

�إ�شابته �لرثية.

أر�د  وبعد قليل قال: على كل �شخ�س �إذ� �

�أن ي�شتوعب �حلي������اة �أن يعي�س هذ� �ل�شعور 
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ثم ي�شفى، و�شم������ت، نظر �إيل، ثم عاد �إىل /

�لال�شيء/ 

خرية  ن�شان �لأ يدز خطوة �لإ و��شرت�شل: �لإ

لولدة حياة �أكرث ن�شجاً، 

وقال: �إن �هلل يحبنا جميعاً..

ثم دف������ن وجهه يف ر�حت������ي كفيه ومتتم 

أريد �شيئاً �ش������وى �أن �أح�س  كاأمنا يغن������ي: ل �

للحظة و�حدة باأنني ل�شت م�شاباً �أن �أعي�س 

هذه �للحظة، متحرر�ً من هذ� �ل�شبح �لقاتل 

�ل������ذي يزد�د ثقاًل عل������ى حركتي ورغبتي يف 

�لعي�������س، ل �أحد مبق������دوره �أن يتفهم �حلياة 

بق������دري يف ه������ذ� �ليوم �لبائ�������س من حياتي 

 لت�شديت 
ً
يدز، لو كان رجال  �إنني �أمق������ت �لإ

أ�شع������ر ب�شفالته، مبكره مث������ل �ملاء �لذي  له، �

يت�رصب حت������ت �لتنب،لي�س بو�شع خملوق على 

ر�س �أن يتعلق باحلياة كالذي د�همه  وجه �لأ

أفه������م متاماً باأنه جبان،  أنا � ي������دز �جلبان، � �لإ

وينظر �إىل �إجناز�ت �لب�رص بحقد �أعمى �أكرث 

من زمالئه �إنني �أعي�س �ملوت حلظة بلحظة 

ح�شا�س  خرون رمبا ين�شون هذ� �لإ يا عبد،، �لآ

ن �مل������وت يبدو عل������ى �لبعد دوماً  �ملدم������ر، لأ

أنا فاأتذكره كلما �شاهدت  أم������ا � ول يذكرهم، �

�شخ�ش������اً ب������دون �إ�شاب������ة، �أعتقد ب������اأن عدد 

�شكاننا يتجاوز �شتة ع�رص مليوناً و�إنني و�حد 

ح�شا�س يدمرين  فقط من كل هوؤلء، هذ� �لإ

خرون لي�شتوعبون هذ� �لرعب  ويخنقني.�لآ

عندما يقول������ون: �شنموت غد�، وليدرون �أي 

غد يعنون، �إنها تخرج على �شيغة نكتة، وقد 

لي������م �إل حلظات  ليعي�شون ه������ذ� �لو�قع �لأ

خرية، حت������ى �لطبيب يرف�س  �لحت�ش������ار �لأ

أنا  أما � �أن ي�شعهم يف مو�جه������ة رعب كهذ�، �

فاأعي�س حياتي كله������ا يف �حت�شار د�ئم وكل 

عالم ويف �ل�شو�رع  يوم ي�رصخون يف و�شائل �لإ

و�ملل�شق������ات: لن ت�شفى. وتتع������اىل �شيحات 

�لتهديد و�لوعيد وكاأنني ل�شت و�حد� من بني 

�لب�������رص، وكاأنهم بدون خطاي������ا. ليتهم جربو� 

أمل و�حدة من حلظات������ي �جلحيمية  حلظ������ة �

ملزقو� كل ه������ذه �ملل�شقات، ولتحدثو� ب�شيء 

من تكات������ف �إن�شاين. مع هذ� �لياأ�س. �أو��شل 

حياتي و�أعي�س هذه �لوخز�ت �لروحية �ملوؤملة 

أياما متالحقة لتنتهي و�أمت�شك بها لتمكنني  �

من �لعي�س، وكلما حتققت �أمنيتي يف �لعي�س 

أياما �أخرى �نت�رص �ملر�س يف حو��شي و�حتل  �

كل ذرة من ج�شدي. 

أت�ش������ور عودتي �إىل قريتي �لطيبة،  كنت �

و�إىل �أخوتي �ل�شغ������ار �لذين ولدو� ومل �أرهم 

أع������رف مالحمه������م، قريتي �أعظم  بعد، ول �

م������ن كل تلك �لبالد، ل لن �أرجع �إليها حامال 

�ملوت، لن �أحم������ل �إليها �لدمار، كان علي �أن 

�أعود �شليم������اً مثلما خرج������ت، و�أحمل �إليها 

������ل �لبق������اء هنا، �مل������وت هنا،  �حلي������اة. �أف�شّ

و�أحيان������ا �أفكر بالنتحار يف ظروف غام�شة 
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حتى لينك�ش������ف مر�شي، لقد مات كل �شيء 

بالن�شبة �إيل، غربت �شم�شي يف �أوىل �إ�رص�قتها 

ولن ت�رصق ثانية. وتغري لون عائد، ركبه �شبح 

�ملوت، ماتت �حلياة يف نرب�ت �شوته �خلافتة 

خرية �لتي ت�شدر منه، و�شار  �لتي بدت يل �لأ

أنا و�حلياة كالنا �أخذ  ينظر �إيل ببوؤ�س �لعامل: /�

أ�شتمع �إىل مو�شيقاكم  خ������ر/. لن � حقه من �لآ

ن، لن �أغني، لن �أرتدي ثيابا جديدة،  بعد �لآ

وىل، �شارمتي يف  لن �أرى خي������وط �ل�شم�س �لأ

أبدية وليزور قربي �أحد، ل�أحد يزرع  ظلمة �

وردة، ول �أحد يتمهل للحظة و�حدة بجانبي، 

هناك عندما ت�شلبني �حلياة كل �شيء، حتى 

نفا�س �ملتبقية �مليتة. لن �أ�شيف كلمة  هذه �لأ

أ�شي يفقدين كل  أ�شعر ب�ش������د�ع يف ر� �أخرى، �

حلظة ت������و�زن، هل �شتاأخ������ذين �إىل �لفندق، 

أريد �أن  أريد �أن �أموت يف �ل�شارع، � �أرجوك ل�

أنا مبف������ردي، �أن يحدث ذلك  يحدث ذلك و�

أنا مدد على �رصير �ملوت دون  بخفية تامة و�

خرية  �أن يكون بو�شع �أحد �أن ي�شوب �لنظرة �لأ

�إىل موتي. و�أخذت عائد �إىل �لفندق و�لدموع 

متالأ عيني، �إنه يف �أكرث حلظات حياته بوؤ�شاً، 

مل ي�شبق يل �أن �شاهدت مبلغ هذ� �لبوؤ�س لدى 

خملوق. و�شلنا �لفندق ب�شيارة وكاأنها �شيارة 

أتركه، كنت خائفاً  �إ�شعاف، دخلنا غرفته، مل �

عليه، و��شتلقي������ت �إىل جانبه يف �رصيره حتى 

أيته نائماً ولكن مالمح  �ل�شباح. ��شتفق������ت ر�

وجهه ب������دت هادئة م�شرتخي������ة، وبعد قليل 

فت������ح عينيه عندم������ا تركت �ل�رصي������ر، �بت�شم 

أ�ش������د من حر�رة  يل و�ش������ار يقبلني بحر�رة �

ظه������ري�ت متوز. هم�شت ل������ه: �نظر ياعائد، 

هن������اك من ليظفر �شوى ب�شنتني من �حلياة، 

ومن ليظف������ر �شوى ب�شهري������ن، �أنت ظفرت 

بخم�س وع�رصين �شن������ة جمانية بدون مقابل، 

�أي �شيء �آخر تري������د، لنفر�س �أنك مت منذ 

أو �أنك �شتم������وت بعد ع�رصة  ثالث �شن������و�ت، �

مر موؤملا  مر، يكون �لأ أيام، ما �جلديد يف �لأ �

عندما يرتك �مل������رء �حلياة ويدرك �أن هناك 

م������ن ل ميوت، �ملوت هوم�شيبنا جميعاً، ويف 

حلظة �مل������وت يت�شاوى معك م������ن عا�س مئة 

�شنة، ميكن ل������ك �أن تكت�شف �حلياة كلها يف 

�شنة و�حدة من �شنو�ت عمرك ما مل يكت�شفها 

من عا�س مئة �شنة.

خرجت ه������ذه �لعبار�ت من ف������م �ل�شيد 

عبد �لوهاب وهي حم������اولت �أخرية لتهدئة 

�شديقه، وقد ��شتجاب لبع�شها، و�قرتح عليه 

�ل�شهر �لليلة حتى �ل�شباح يف �إحدى �لنو�دي 

�لليلية، ويف �أم�شية لن ين�شاها �جتها �إىل ناد 

على نهر بردى، جل�شا على مائدة عامرة حتت 

�شج������ار و�تفقا �أن �لعم������ر كله كان متهيد�  �لأ

لهذه �لليلة و�أما م������ا ياأتي بعدها فاليهم �إن 

أيها �ل�شيد �شاأروي لك  طال �أو ق�رص. �أج������ل �

م������رة �أخرى وقائع �إجازت������ي. لقد رجعنا �إىل 
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�لفندق يف �خلام�شة �شباحاً، مننا مرة �أخرى 

على �رصيره، و��شتفقنا يف �لثانية ظهر�ً، كان 

عائد يف قمة توهجه وع�شقه للحياة ويدندن 

باأغنيات د�فئة فقلت له: لقد �أم�شيت ع�رصة 

أيام معك هل ت�شمح يل بالعودة؟ �

وفجاأة عانقني و�رصخ به�شترييا: �أرجوك 

لترتكني.

قلت: لن�شافر معاً.

 ق������ال: فيما بع������د، �أنت ل�ش������ت مرتبطا 

بوظيف������ة، ليهم������ك. فقل������ت ول�أدري كيف 

خرجت �لعبارة من فمي: ياعائد قد لتكون 

م�شابا.

 قال: ه������ذ� م�شتحيل، �ملر�س ينتقل عرب 

أنا �ت�شلت معها كثري�ً �لت�شال، و�

قلت: �إنه �حتمال، ما ر�أيك بالتحليل؟ 

قال: هذ� هذيان 

 قلت: لن نخ�رص �شيئ������اً �أرجوك.. وو�فق 

مكره������ا. دخلن������ا �مل�شفى �خلا�������س و�رصحنا 

م������ر للطبي������ب �لذي غرز �إب������رة يف �شاعد  �لأ

عائد، �شحب قلياًل من دم وطلب �أن نر�جعه 

بعد يومني ليخربنا بالنتيجة.

وط������و�ل هذين �ليوم������ني عا�س عائد يف 

توتر و�أحيانا لين������ام �شاعة و�حدة وهو يعد 

�ل�شاع������ات �لذ�هبة و�ل�شاعات �ملتبقية، �أجل 

كان يعد �ل�شاعات �شاعة بعد �شاعة، وعندما 

جاء �ملوعد، مل ياأت، طلب �إيل �لذهاب مبفردي 

وجلب �لنتيجة، ول�ش������ت �أدري �أي �حتمالت 

كان ي�ش������ع، وملاذ� قرر �خل������روج من �لفندق 

أين �شتذهب خالل  معي، وعندما قلت ل������ه: �

ه������ذه �ل�شاعة؟ مل يجبن������ي، و�كتفى باإعالمي 

أننا �شنلتقي يف �لفندق لدى عودتي. �شلّمت  �

على �لطبيب وطلبت منه �لنتيجة فاأح�رصها 

وناولها يل قائ������اًل: لديك فقر دم.. وقبل �أن 

أنا، �إن������ه �شديقي. فقال:  يكم������ل قلت: ل�شت �

أذك������ر، ث������م �أردف وهو ينظر  آ�ش������ف مل �أعد � �

يف نتيج������ة �لتحاليل ويناوله������ا ليدي: ون�شبة 

�ل�شك������ر قليلة يف دمه، �أن�شحه بتناول �لكاتو 

أيام. قلت:  و�لكليجة بدلً عن �خلبز لب�شعة �

�أل يوجد �إيدز؟ فنظر �إيل قائاًل: قلت لك كل 

�شيء.. هل �شمعتني مبا �أقول؟ قلت: ل ولكن 

�أريدك �أن تقوله������ا، �أن تلفظها حتى يطمئن 

قلبي. ق������ال: ليوجد ماتقول. �شحبت نتيجة 

�لتحاليل من يده بفرح طفويل غامر وهرعت 

أنا �أظن �أن �أي و�شيلة  �شوب �لفندق رك�شاً و�

نقل لن تكون �أ�رصع مني، ر�أيت عائد�ً متوتر�ً 

يف �نتظاري وما �إن ر�آين حتى �نت�شب و�قفا: 

ه�ه �أخربن�ي. 

أنفا�شي،  أ�شرتد � قلت: دعني �

قال: هل �أعطاك �لنتيجة؟ 

�شرب قلياًل.  قلت: �أج�ل �مِ

قال: قلها، �أرجوك 

قل������ت وق������د نه�ش������ت بعد حلظ������ات من 
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جلو�س: �أنت ل�شت م�شاباً يا عائد، باإمكانك 

ن �أن تعي�������س �شعور �لغ������ري م�شاب. عاله  �لآ

��شف������ر�ر بعك�س ماتوقعت، وبع������د قليل مد 

كفه �إىل �جلهة �لي�������رصى من �شدره و�شغط 

بق������وة وقد �حتقن وجه������ه ب�شورة غريبة، ثم 

بب������طء �شديد رمى ج�شده علي.. قلت: عائد 

مربوك. و�أح�ش�شُت بثقل غري عادي جل�شده، 

تر�جع������ت �إىل �خللف خط������وة، و�شقط عائد 

ر�س دون حر�ك، �شحت به ومل يرد،  عل������ى �لأ

�أعلمت �شاحب �لفن������دق، وبعد قليل جاءت 

�شعاف و�أخذته جث������ة هامدة. يف  �شي������ارة �لإ

أع������ددت حقائبي، تركت �لثياب  نف�س �ليوم �

�لت������ي ��شرت�ها يل عائد، و�جتهت �إىل حمطة 

أتوقع �أن ياأتيني  ألتفت خلفي و� أن������ا � �لقطار و�

�شوت������ه من ناف������ذة غرفت������ه يف ذ�ك �لفندق 

�ل�شخم. 

غابرييل غار�صيا ماركيز  

خرية لعام  ي������ام �لأ عندم������ا ودع �لعامل �لأ

2008 �أح�س �لكاتب �لكوملبي �ل�شهري غابرييل 

غار�شي������ا ماركيز باأنه يقرتب من ود�ع �حلياة 

أنه يع������اين من مر�س ع�شال فكتب  خا�شة و�

خرية �إىل �لع������امل، وفيها يو�شيهم  ر�شالت������ه �لأ

بحب �حلي������اة و�غتنام �أي فر�ش������ة من �أجل 

تقدمي �شيء نافع للحياة. 

يقول ماركيز: 

لو وهبني

�هلل حي������اة �أطول لكان م������ن �ملحتمل �أل 

�أقول

أفك������ر فيه، لكنن������ي بالقطع كنت  كل ما �

�شاأفكر

يف كل ما �أقوله.

�شياء لي�س وفقاً لقيمتها  كنت �شاأقّي������م �لأ

�ملادية، بل

وفقاً ملا تنطوي عليه من معان.

أقّل، و�أحلم �أكرث يف كل دقيقة  كنت �شاأنام �

نغم�س فيها

عيوننا نفقد �شتني ثانية من �لنور، كنت

خ������رون. �أظل  �شاأ�ش������ري بينم������ا يتوقف �لآ

يقظاً

بينما يخلد �آخرون للنوم، كنت �شاأ�شتمع

خرون. كنت �شاأ�شتمتع باآي�س  بينما يتكلم �لآ

كرمي

لذيذ بطعم �ل�شكولتة.

عي�شه   لو �أن �هلل �أهد�ين بع�س �لوقت لأ

كنت �شاأرتدي

�لب�شي������ط من �لثياب، كن������ت �شاأمتدد يف 

�ل�شم�س

أي�شاً. تاركاً ج�شدي مك�شوفاً بل وروحي �

 يا �إلهي..

ل������و �أن يل قلياًل م������ن �لوقت لكنت كتبت 

بع�شاً
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من������ي عل������ى �جللي������د و�نتظ������رت �رصوق 

�ل�شم�س.

 كن������ت �شاأر�ش������م عل������ى �لنج������وم ق�شيدة 

»بنيدتي« و�أحالم »فان كوخ«

كنت �شاأن�شد �أغنية من �أغاين »�رص�ت«

�أهديها للقمر، لرويت �لزهر بدمعي، كي

أور�قه أ�شو�كه، وبقبالت � أ�شعر باأمل � �

�لقرمزية

يا �إلهي..

�إذ� كان مقدر�ً يل �أن �أعي�س وقتاً �أطول، ملا

تركت يوماً و�حد مير دون �أن �أقول للنا�س

�إنني �أحبهم، �أحبهم جميعاً، ملا تركت

أنه أة �إل و�أقنعته � أو �مر� رجاًل و�حد�ً �

�ملف�شل عندي، كنت ع�شت عا�شقاً للحب.

كنت �شاأثبت لكل �لب�رص �أنهم خمطئون لو 

أنهم ظنو� �

يتوقف������ون عن �حلب عندما يتقدمون يف 

�ل�شن،

أنهم يف �حلقيق������ة ل يتقدمون  يف ح������ني �

يف �ل�شن

�إل عندما يتوقفون عن �حلب.

 كن������ت �شاأمن������ح �لطفل �ل�شغ������ري �أجنحة 

أتركه يتعلم وحده و�

�لطري�ن كنت �شاأجعل �مل�شنني يدركون �أن تقدم

�لعمر لي�س ه������و �لذي يجعلنا منوت بل: 

�ملوت

�حلقيقي هو �لن�شيان.

أيها  �شي������اء تعلمتها من������ك �  ك������م م������ن �لأ

ن�شان، تعلمت �لإ

أنن������ا جميع������ا نري������د �أن نعي�������س يف قمة  �

�جلبل،

دون �أن ن������درك �أن �ل�شع������ادة �حلقيقي������ة 

تكمن يف

أنه حني يفتح ت�شلق هذ� �جلبل، تعلمت �

ول مرة تظل كف  �لطف������ل �ملولود كف������ه لأ

و�لده

أنه لي�س  بد، تعلم������ت � تعانق كف������ه �إىل �لأ

من

خر، من  ن�ش������ان �أن ينظ������ر �إىل �لآ حق �لإ

�أعلى

أ�شف������ل، �إل �إذ� كان ي�شاع������ده عل������ى  �إىل �

�لنهو�س

�شياء �لكثرية، لكنها تعلمت منك هذه �لأ

ين عندما تعلمتها  �شف ل������ن تفيدين لأ لالأ

كنت �أحت�ش�ر 

عرب عم������ا ت�شعر به د�ئماً، �فعل ما تفكر 

فيه.. لو كنت

خرية �لتي  �أعرف �أن هذه �شتكون �ملرة �لأ

�أر�ك فيها نائماً، لكنت �حت�شنتك بقوة،

ولطلب������ت م������ن �هلل �أن يجعلن������ي حار�شاً 

لروحك.

 لو كنت �أعرف
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خ������رية �لتي �أر�ك  �أن ه������ذه ه������ي �ملرة �لأ

فيها

تخرج م������ن �لب������اب لكن������ت �حت�شنتك، 

وقبلتك، ثم

أناديك لكي �حت�شنك و�أقبلك مرة  كنت �

�أخرى.

أع������رف �أن هذه ه������ي �آخر مرة  لو كنت �

أ�شمع فيها �شوتك لكنت �

�شجلت كل كلمة م������ن كلماتك لكي �أعيد 

�شماعها

بد. �إىل �لأ

 لو كنت �أعرف �أن هذه هي �آخر �للحظات 

�لتي �أر�ك فيها لقلت

أنن������ي �أحبك« دون �أن �أفرت�س بغباء  لك »�

�أنك

تعرف هذ� فعاًل..

 �لغد ياأتي د�ئماً، و�حلياة تعطينا فر�شة 

لكي نفعل

�شياء بطريقة �أف�شل. �لأ

لو كنت خمطئ������اً وكان �ليوم هو فر�شتي 

خرية فاإنني �لأ

أبد�ً. ما  أن�شاك������م � �أقول ك������م �أحبك، ولن �

من

أو م�شناً، و�ثق من جميء �أحد، �شاباً كان �

نه  �لغ������د، لذلك ل �أقّل من �أن تتحرك، لأ

�إذ� مل ياأت �لغد، فاإنك بال �شك

�شوف تندم كثري�ً على �ليوم �لذي كان

لديك في������ه مت�شع كي تق������ول �أحبك، لن 

ن تبت�شم لأ

أو قبل������ة �أو حتقق رغبة  تاأخ������ذ ح�شن������اً �

�أخرية

ملن حتب. 

❁    ❁    ❁

متجيد احلياة 

�ملذ�ه������ب  كل  يف  مقد�ش������ة  �حلي������اة 

و�ملعتق������د�ت، ولذلك فاإن �ل������ذي يوؤذي حياة 

خرين، يدينه �لنا�س جميعا يف ذلك.  �لآ

وقد جاءت �لدعوة �إىل �ل�شتمتاع مبباهج 

�حلياة حتى يف �لدين.  

يقول �هلل لر�شول������ه �لكرمي: /و�بتغ فيما 

خ������رة  ولتن�س ن�شيبك  آت������اك �هلل �لد�ر �لآ �

م������ن �لدني������ا و�أح�شن كما �أح�ش������ن �هلل �إليك 

ر�������س �إن �هلل ليحب  ولتبغ �لف�ش������اد يف �لأ

�ملف�شدين /3/. ويق������ول: /وهو �لذي �شخر 

�لبحر لتاأكلو� من������ه حلماً طرياً وت�شتخرجو� 

ر�س  آية لهم �لأ منه حلية تلب�شونه������ا  /4/ و�

�مليت������ة �أحييناها و�أخرجنا منه������ا حبا فمنه 

ياأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل و�أعناب 

وفجرن������ا فيها من �لعي������ون /5  ويبنيِّ �لنعم 

أنزل لك������م من �ل�شماء ماء  للنا�������س قائاًل: /و�

فاأنبتنا ب������ه حد�ئق ذ�ت بهجة ماكان لكم �أن 
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تنبتو� �شجرها/ 6ويوج������ه �لنا�س لي�شتمتعو� 

بالنعمة ويعي�شو� �حلياة بطولها وعر�شها:/ 

ر�س  كلو� و��رصبو� من رزق �هلل ولتعثو� يف �لأ

مف�شدين /7. 

و�حلقيقة فاإننا �إذ� نظرنا �إىل �شرية �لنبي 

)�س( فنجدها كانت �شعياً م�شتمر�ً يف �شبيل 

�حلفاظ عل������ى حياته من �أج������ل �أن يكت�شف 

�حلي������اة ويعمل فيه������ا وين�رص فيه������ا ر�شالته، 

ن كل ي������وم هو مبثابة �إ�رص�ق جديد يف ن�رص  لأ

�شالم، فالهج������رة هي بذ�تها كانت  ر�شالة �لإ

هجرة للتجنب ع������ن �ملوت �لذي يرت�شده يف 

مكة، لالنفتاح على حياة جديدة نا�شدها يف 

�ملدينة. 

لقد كانت �لهجرة بحثاً عن �حلياة �لتي 

ل������ن ي�شتطي������ع �أن يفعل �شيئ������اً بالن�شبة لن�رص 

�شالم دونها، ولذل������ك كانت �لقوة  ر�شال������ة �لإ

مرتبطة بوجود �حلياة، وكان �حلزن يقع عليه 

عندما يفقد �ملقربني �لذين كانو� يقفون �إىل 

جانب������ه وي�شاندونه يف م�شرية حياته، فعندما 

مات������ت خديجة، �رصيك������ة �حلي������اة، وعندما 

أبو طالب �لع������م �مل�شاند له مل ي�شم عام  مات �

أ�شماه /عام  �ملوت ه������ذ� بعام /�لفرح /ب������ل �

مل كان يلجاأ  �حل������زن/. وحتى يف مر�ح������ل �لأ

أ�شكو �شعف  أل������ه: /�للهم �إلي������ك � �إىل �هلل ي�شا

قوتي وقل������ة حيلتي وهو�ين عل������ى �لنا�س يا 

�أرحم �لر�حمني، �أنت رب �مل�شت�شعفني و�أنت 

أم  رب������ي، �إىل من تكلني؟ �إىل بعيد يتجهمني؟ �

أم������ري؟. �إن مل يكن بك علي  �إىل عدو ملكته �

أو�شع يل،  أبايل ولكن عافيتك هي � غ�شب فال �

�أعوذ بنور وجهك �لذي �أ�رصقت له �لظلمات 

خرة من �أن تنزل  و�شلح عليه �أمر �لدنيا و�لآ

بي غ�شبك �أو يحل علي �شخطك لك �لعتبى 

حتى تر�شى ولحول ولقوة �إل بك/. 

أم������ا عندما تظهر بو�در �لفقر يف �لنا�س  �

ف������اإن �لر�شول عليه �ل�ش������الة و�ل�شالم  يكون 

�أول َمنرْ يدعو ربه ليدر على �لنا�س باخلري�ت 

قائال: /�للهم �إن بالعباد و�لبالد من �جلهد 

و�جلوع و�ل�شن������ك مالن�شكو �إل �إليك، �للهم 

أنزل علينا  أنبت لنا �لزرع و�أدر لنا �ل�رصع، و� �

أنبت لن������ا من بركات  من ب������ركات �ل�شماء، و�

ر�������س، و�ك�شف عن������ا �لب������الء ماليك�شفه  �لأ

غريك، �للهم �إنا ن�شتغفرك �إنك كنت غفار�ً، 

فاأر�شل �ل�شم������اء علينا مدر�ر�ً/.  يقول �شيخ 

�شالم �لث������اين �بن �لقيم �جلوزية – رحمه  �لإ

�هلل – يف �له������دي �لنب������وي يف �أو�خر �لوفود 

)ف�شل يف قدوم وفد بني عب�س(: وقدم عليه 

بن������و عب�س فقالو�: يار�ش������ول �هلل قدم علينا 

أنه ل�إ�شالم ملن لهجرة له،  قر�وؤنا فاأخربونا �

ولن������ا �أمو�ل ومو��س وه������ي معا�شنا، فاإن كان 

ل�إ�شالم مل������ن لهجرة له فال خري يف �أمو�لنا 

ومو��شينا بعناها وهاجرنا عن �آخرنا. 

فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: /
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�تقو� �هلل حيث كنتم فلن يلتكم من �أعمالكم 

�شيئ������ا/. ويق������ول: /�إن قوم������ا �ش������ددو� على 

أنف�شهم ف�شدد �هلل عليهم فتلك بقاياهم يف  �

�ل�شو�مع و�لديار�ت/. 

أر�د نفر من �شحابة  يف �إحدى �حلو�ر�ت �

ر�ش������ول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �أن يتباهو� 

أنا فال  أما � باأمن������اط عبادتهم فقال �أحدهم: �

أتزوج �لن�شاء،  أنا ل� آخ������ر: � �آكل �للحم، وقال �

أنا �أ�ش������وم ول �أفطر و�أ�شلي ول  وقال �آخر: �

أن������ا فاأ�شوم  أما � أن������ام، فقال �لنبي )�������س(: � �

أتزوج  أن������ام، و�آكل �للحم و� و�أفطر، و�أ�شلي و�

�لن�شاء، فمن رغب عن �شنتي فلي�س مني. 

نداء احلياة  

بغتة �أح�س �ل�شيد /ميم/ ب�شعوبة تنف�س، 

وملا فتح عينيه و�شط ظالم د�م�س �أدرك باأن 

�شعوبة �لتنف�������س ذ�تها هي �لتي �أيقظته من 

نومه، وليدري ملاذ� باغته �شعور ظالمي باأنه 

يف قرب. نظر �إىل �لنو��شة، ر�آها مطفاأة وهذ� 

ما ع������زز �ل�شعور باملوت لدي������ه، ومن ناحية 

أ�شفل �لباب  �أخرى فعندما �شوب عينيه �إىل �

�ملحك������م عله يرى ن������ور�، �أح�������س بخيط من 

�شفل �إىل �ملكان �ملظلم  �لدخان يت�رصب من �لأ

�لذي يحتوي ج�شده �لذي بات يرتع�س حتت 

حلاف غ������د� عليه بثقل جبل. متتم �ل�شيد /

خرية �لتي يتمتمها  ميم/ بكلمات وكاأنه������ا �لأ

�شود يزحف �إليك،  لنف�شه: هاهو �لدخان �لأ

يتحل������ق كحب������ل م�شنقة حول رقبت������ك و�أنت 

لت�شتطي������ع فكاكا منه، تعج������ز عن �إبد�ء �أي 

أم������ام ه������ذ� �لتوبيخ  حرك������ة يف مو�جهت������ه. �

أر�د �أن  �لد�خلي �ل������ذي وجهته نف�شه �إلي������ه �

يبدي حركة ولو �شغرية علها ت�شجعه للنهو�س 

أنه ف�شل يف  و�لتقدم نحو �لباب لفتحه، بيد �

�أي حماولة للتحرك فع������ادت نف�شه تخاطبه 

بذ�ت �لن������ربة: �إنك ميت.. فق������ط �مليت هو 

�لذي ليقدر على حمل  ج�شده.. هاهو �لذي 

ظلل������ت طو�ل عمرك تته������رب منه يقتحمك 

ويحيلك �إىل كائن عدمي �حلر�ك، وبعد قليل 

يحي������ل ج�شدك �إىل جث������ة متف�شخة وكاأنك مل 

�شدقاء لديك،  تكن، كاأنك مل تع�س. كم من �لأ

ك������م من �ل�شو�رع �لتي مت�ش������ي فيها، كم من 

�لطقو�������س �ليومية �لتي تقوم بها، �شيغدو كل 

ذلك �إىل �شورة من �ملا�شي �لذي ليعود، لقد 

فقدت كل �شيء، فقدت حياتك كلها. مل تكن 

ن�شان، مل  ت�شدق �أن �ملوت حقيقة يو�جهها �لإ

ن�شان  يكن �أي موت بو�شعه �أن يقنعك مبوت �لإ

موتاً كلياً و�ختفائه  من �حلياة �حلافلة �لتي 

يعي�شه������ا. �إنه������م يذهب������ون �إىل �أماكن �أخرى 

يعي�ش������ون �حلياة بكل دفقاته������ا، هذه �حلياة 

أينما حل.  ن�شان � �لتي ل تنطفئ يف �لإ

�كتظ������ت �حلج������رة بالدخ������ان ور�أى يف 

حلظات �أن �لختفاء �حلقيقي هو جموده يف 

�لفر��س م�شت�شلم������اً للدخان وبالكاد خرجت 
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من فيه عبارة متلعثمة: /لكنني ل�شت ميتاً/. 

عندما تناهى �إليه �شوته و�أح�س باأن �ل�شوت 

�خ������رتق �لظالم و�لدخان معا تاأكد باأنه لي�س 

ميتاً، فاأطلق قهقهات جملجلة لمتناهية �أح�س 

على �إثرها بقوة هائل������ة جتتاحه، نه�س من 

�لفر��������س يو�جه �لدخ������ان و�لظالم ومد يده 

ت �لغرف������ة نور�ً، ر�أى  �إىل زر �ل�ش������وء فامتالأ

�لظالم و�لدخ������ان يتعانقان ويخرجان بجنب 

م������ن حتت �لباب. و��ش������ل قهقهاته �ملجلجلة 

ت نف�ش������ه بن�شوة �حلياة من جديد،  �لتي مالأ

ث������م �رتدى ثياب �خلروج وفت������ح �لباب، ر�أى 

�جلري�ن يتلفون حول بابه يحدجونه بنظر�ت 

غريبة، �أدرك للتو باأن قهقهاته �ملجلجلة تلك 

هي �لت������ي �أخرجتهم من بيوتهم، �ألقى نظرة 

�رصيع������ة �إىل �شاعته ر�آها ت�ش������ري �إىل �لو�حدة 

لياًل، يف تلك �للحظات �أح�س برغبة جاحمة 

يف �أن مي�ش������ي  يف �لطرق������ات حتت قناديل 

�لليل، �أقفل �لباب خلفه وم�شى يهبط �لدرج 

آبه بالنظر�ت �لتي تركها خلفه.  غري �

لي�������س من �شبيل �إىل �حلي������اة �شوى �شبيل 

�حلياة ذ�تها، وفق������ط عندما ي�شتيقظ �ملرء 

على ثقافة �حلياة، وت�رصق يف حناياه �شم�س 

�حلي������اة �شوف يد�فع ب�رص��شة عن حقه وحق 

خرين للظف������ر مبتاع �حلياة، و�شوف يقبل  �لآ

عل������ى �لعي�س �لكرمي بقوة ويحيا كل تفا�شيل 

�حلياة �لتي �نفتح عليها بقوة.

كانت �آغاثا كري�شتي تقول عن �حلياة:

/هذه نزهاتي �لطويلة قد �نتهت، وحمام 

آ�شف عليه، وتناول �رصيحة من  �لبح������ر �لذي �

أو ثمار �لعليق،  أو �لتفاح، � �للح������م �ل�)�شتيك( �

�شن������ان �أي�شا، و�حلرمان  وهاه������ي متاعب �لأ

وىل �لدقيق������ة، لكن ماز�ل  من �لطباع������ة �لأ

وبر�.. �ملو�شيقى..  هناك �ل�ش������يء �لكثري.. �لأ

ي������و�ء �إىل �ل�رصير و�لذهاب يف نوم  ومتعة �لإ

عميق �أحلم فيه باأ�شي������اء متنوعة. �شكر� هلل 

على هذه �حلياة �جلميلة �لتي ع�شتها، وعلى 

)✹(
كل هذ� �حلب �لذي لقيته/.

ن�ش������ان �إىل �حلياة  ليعي�شها  بكل  جاء �لإ

م������ايف ج�شده من ذر�ت حياة، ولي�س ليم�شي 

أو ي�شري يف مناكبها  �أعمى وهو  فيها ميت������اً، �

ن�شان عينيه على �حلياة  حتى  ب�شري. فتح �لإ

ي�شعى  �إىل بناء حياته �لدنيا و�لعمل �لدوؤوب 

فيها يف �شبيل بل������وغ و�شائل �لر�حة و�لرفاه، 

ويحيله������ا �إىل جن������ة، وهو كلما جن������ح يف �أن 

يحي������ل حياته �لدني������ا �إىل جنة  حقق ر�شالته 

ن�شاني������ة وكان جدير� باحلياة �لتي عا�شها  �لإ

وبالتايل كان جدي������ر� بقطف �لزهور مبجد 

و�شياء وكر�مة.

ف������اأن تكافح طو�ل حيات������ك لتحيي نف�شاً 

و�حدة �شتكون كمن �أحيا �لنا�س جميعاً، و�أن 

تقت������ل نف�شاً و�حدة – حت������ى لو كانت نف�شك 

– �شتكون كالذي قتل �لنا�س جميعا. ليحتاج 
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ن�ش������ان �أن يعي�س بانتظار �أن ميوت مبر�س  �لإ

�لعمى �لدنيوي ، ولكنه يحتاج �إىل �أن يعي�س 

وكل حو��شه م�شتيقظة ل�شتقبال كل ذرة من 

ذر�ت �حلياة �لتي ه������و فيها فعلياً. وعندما 

ن�ش������ان وهو يعي�������س يقظة �حلياة   يعي�������س �لإ

خرون لن يج������د �أحد� يتدخل يف  ويعي�������س �لآ

أو �لعامة مهما كان �شكلها.  �شوؤونه �خلا�شة �

ن�شان و�قفاً  ياأتي ند�ء �حلياة  ليجعل �لإ

مور، ميكن له �أن يقف يف  يف �لو�ش������ط من �لأ

م������ور ليكون باإمكانه  �ملو�قع �لو�شطى من �لأ

�أن ين�شجم م������ع �لليل كما ين�شجم مع �لنهار، 

ويعي�������س ذروة �حل������ر�رة، كما يعي�������س ذروة 

�ل�شقي������ع. وينظر �إىل زه������ور �لربيع �لعامرة 

أنه كذل������ك ينظر �إىل  أ�شجاره������ا  كما � عل������ى �

�أور�ق �خلريف وه������ي تت�شاقط. دوماً ميكن 

خرين: �أل �أكون  أو ت�شاأل �لآ �أن ت�ش������األ نف�شك �

أنا �أم�شي كل حياتي يف �لعمل. على خطاأ و�

أنا �أم�شي  أي�شاً و�  ثم: �أل �أكون على خطاأ �

كل حياتي يف مقهى. 

)✹( عا�ص��ت كري�صتي ثمانني �ص��نة، واأنتجت ثمانني كتاباً واعتربت اأعظم �صيدة يف العامل �صنة 1971 ور�صخ ا�صمها منذ 

ذل��ك التاريخ يف �ص��مائر مالي��ني القراء من خمتلف بقاع الع��امل ومن خمتلف اللغات احلية، فق��د بيع لها ملياران 

ون�ص��ف ن�ص��خة من جممل موؤلفاتها، وهو الرقم الذي اليتجاوزه اأحد يف العامل. ت�ص��ف كري�ص��تي مرحلة طفولتها: 

غريقية -  مع �صفائر عالية حتيط بها  /كان �ص��عري مرفوعاً كما كان دارجاً يف تلك احلقبة وي�ص��مى - على الطريقة االإ

ع�صابة حريرية بي�صاء ملونة. كان هذا الزي فعال زيا اأنيقا. 

وىل، كان لدي بيت وحديقة كنت  وعن مرحلة طفولتها تقول:  من اأمتع �ص��نوات حياتي واأ�ص��عدها، �صنوات طفولتي االأ

اأع�صقهما، ومربية ممتازة، وكان اأبي واأمي يج�صدان احلب واحلنان وجعال من حياتهما حياة ناجحة وهانئة /.
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ن�س������ان بطبعه مفطور على حب اال�ستط������اع واال�ستك�ساف فهو ي�سعى  »االإ

دائماً اإىل التغيري املكاين واالجتماعي واالقت�سادي وعلى وجه اخل�سو�ص كان 

ن�سان  ن�س������ان العربي رائ������داً يف هذا االجتاه، ويحدثنا التاري������خ كيف اأن االإ االإ

العربي �سمن اإطار القبيلة كان كثري االرحتال والتجوال من منطقة اإىل اأخرى 

وف������ى من العي�ص الكرمي،  بحث������اً عن م�س������ادر احلياة التي توفر له الق�سط االأ

ويحدثن������ا التاريخ اأي�ساً عن تلك الهج������رات العربية الكثرية يف الزمن البعيد 

أثر خراب �سد ماأرب وانت�س������ار العرب على م�ساحة الوطن  قب������ل املياد على ا

معيد يف ق�شم علم �لجتماع جامعة دم�شق.

�لعمل �لفني: �لفنان  حممد حمد�ن.

❁

ò

دمغة العربية  هجرة الأ

ودورها يف اختالل الهرم ال�سكاين

❁
علي البريق
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العربي الكبري املع������روف حالياً وما نتج عنه 

أو مع اأقوام اآخرين،  من ح������روب فيما بينهم ا

م اإىل عدة 
وميكن رد الهجرة م������ن الوطن الأ

أ�سباب نذكر منها على �سبيل املثال: البحث  ا

ف�سل.  عن الرزق وحماولة تغيري الواقع اإىل الأ

ال�سطهاد الدين������ي وال�سيا�سي والجتماعي 

حب ال�ستطالع وال�ستك�ساف وطلب العلم. 

ولن نعود يف هذه العجالة اإىل تلك الهجرات 

ال�سحيقة من الزمن بالن�سبة لواقعنا املعا�رص 

واإمنا نقت�������رص على الهج������رة واملهاجرة اإىل 

أو ن�سهب   لن نتحدث ا
)1(
خارج الوطن العربي«

يف ال�رصح عن الهجرات الفردية واجلماعية 

أي������ام الحتالل العثم������اين ومروراً  بدءاً من ا

بال�ستعمار الفرن�سي والربيطاين ولن نخو�ض 

غم������ار احلديث عن قواف������ل املهاجرين التي 

ول مرة وهام������ت به ُميممًة  ركب������ْت البحر لأ

أو ما ي�سمى بالعامل  مريكيتني ا وجهها �سطَر الأ

اجلديد وذل������ك ابتداًء من ع������ام /1860م/ 

واإمن������ا �سن������دع اآلمنا ت�سح������ُذ هممنا ونحن 

ح�سائية والبيانية الوقائع  رق������ام الإ أ بالأ نقرا

امل�سجلة يف مو�س������وع بحثنا هذا وهو هجرة 

دمغة والعقول العربية. الأ

دمغة العربية  آ ـ هجرة الأ ا

1- الـــدور الـــذي قامت بـــه العقول 

املهاجرة يف عهود احل�ضارات القدمية

أه������م خ�سارة تتكبدها الدول النامية  »اإن ا

هي اخل�سارة املتج�سدة يف النزيف املتوا�سل 

ع������د�ٍد كب������رية ومتز�ي������دة، م������ن علمائه������ا  لأ

ومهند�شيه������ا و�أطبائها وفنييه������ا، وجزء من 

ي������دي �لعامل������ة �ملدرب������ة و�ملاه������رة وذلك  �لأ

أ�شمالية �ملختلفة، و�لو�قع  ل�شالح �لدول �لر�

أل������ة هجرة �لعقول و�لكفاء�ت �لعلمية  �إن م�شا

و�لفني������ة هي من �أقدم �مل�شائل �لتي و�جهتها 

�لب�رصية من������ذ عهود �حل�ش������ار�ت �لقدمية 

بل ميكُن �لقوُل �إن تل������ك �لعقول و�لكفاء�ت 

قامت منذ تلك �لع�شور �ل�شحيقة بدور رئي�س 

يف نق������ل �أهم �إجن������از�ت �لبلد �لذي هاجرت 

منه �إىل �لبلد �لذي هاجرت و��شتقرت فيه، 

كما ميكن �لق������ول �إن تلك �لهجر�ت �أوجدت 

تفاعاًل خالقاً ب������ني �حل�شار�ت منذ �لقدم، 

وخا�ش������ة ب������ني �لفال�شفة و�لعلم������اء �ملنتمني 

�إىل خمتلف �حل�ش������ار�ت �لتي �حتكَّ بع�شها 

 .
)2(

ببع�س«

»وكانت �لنظرة �إىل هجرة �لعقول قائمة 

على �خل������وف م������ن �أن �لفال�شف������ة و�لعلماء 

أ�شاليب تفكري  و�لفني������ني �شينقل������ون معه������م �

ح�شارتهم، و�أ�رص�ر علومها وحرفها وزر�عتها 

وكانت �ل�شني من �أكرث �لبلد�ن ت�شدد�ً حيال 

هجرة علمائها �إىل �خل������ارج �إّل �أن ما يجب 

�أن يح�شل لب������دَّ �أن يح�شل �إذ� جاز �لتعبري 

فعلى �لرغم من كل �لعر�قيل و�لعقبات �لتي 

كانت ت�شعها �لبلد�ن ف������اإن موجات �لهجرة 

و�لتنق������ل يف �شف������وف �لفال�شف������ة و�لعلماء 

و�حلرفيني و�ل�شناعيني و�لزر�عيني وغريهم 
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مل تتوق������ف ط������و�ل �لتاريخ حت������ى يف �ل�شني 

�لقدمية ��شتطاع ع������دد من رجال �لكفاء�ت 

�أن يهاج������رو� �إىل دول وح�ش������ار�ت �أخ������رى، 

حامل������ني معهم بع�س �خرت�ع������ات �حل�شارة 

�ل�شينية �إىل �لهند و�لعرب �لتي �نتقلت فيما 

بع������د على �أيدي �لعرب بعد �أن �أدخلو� عليها 

حي������ان �إىل �لغرب  حت�شين������ات يف كثري من �لأ

�ملتعط�������س �إىل كل جديد و�إىل �إقامة ح�شارٍة 

.
)3(

جديدٍة جّبارة«

»وكذلك هاجر بع�س علماء �حل�شار�ت 

�لقدمية من و�دي �لني������ل، ومن بالد ما بني 

�لنهري������ن عندم������ا ��شتدت عليه������م �لظروف 

�لد�خلية، وبعد �أن عرفو� �أمكنة �أكرث تقدير�ً 

ورحابة �ش������در ملعرفتهم وجهودهم �خلالقة 

أ�شهر هجر�ت �لفال�شفة و�لعلماء تلك  وم������ن �

�لتي حملت فال�شفة وعلماء �جلزر �ليونانية 

أثينا قبل عّدة  على �لرحي������ل و�ل�شتقر�ر يف �

ق������رون من مي������الد �ل�شيد �مل�شي������ح، ول تقُل 

أ�شه������ر فال�شفة  �أهمي������ًة عنه������ا هجرة بع�س �

�شكندرية بعيد�ً  غري������ق وعلمائه������م �إىل �لإ �لإ

عن ��شطهاد �لطغاة ؛ و�أماًل يف �إيجاد مناخ 

�حلري������ة �ملو�تي لعمل �لفكر و�ملفكرين. وقد 

��شتطاع������و� بالفع������ل �إقامة مرك������ٍز ح�شاري 

أثينا  جديد، يفوق يف �أهميته وعظمته مركز �

)4(
نف�شها«.

�- حجلللم الكفلللاءات املهاجلللرة من 

الهلللرم  وتركيبهلللا يف  العربيلللة  اللللدول 

ال�صكاين 

»�إن حي������اة �لأمم و�أحو�لها ل ت�شري على 

وت������رية و�حدٍة ب������ل �إنها تتغ������ري وتتطور على 

�لدو�م، ويكون ه������ذ� �لتطور تارًة على �شكل 

 و�عتالٍء وط������ور�ً على �ش������كل تقهقٍر 
ٍ
تق������ّدم

مة �لعربي������ة خ�شعت لهذ�  و�نحط������اٍط، و�لأ

�لقانون �لع������ام مثُل �شائ������ر �لأمم وتعَر�شت 

لتطور�ت كثرية وكبرية طو�ل تاريخها �ملديد 

ولكنه������ا �شّذت عن �شائ������ر �لأمم بالختالف 

�لهائل �ل������ذي بد� بني ما�شيه������ا وحا�رصها 

خالل هذه �لتط������ور�ت. كانت خارقًة وثبتها 

نحو �ملجد و�لعتالء ولكنها �شارت بعد ذلك 

أل������وف يف �نحد�رها �ل�رصيع  خارج������ًة عن �ملا

)5(
أي�شاً« نحو مهاوي �لتقهقر و�لنحطاط �

أ�شباب هذ�  ولعلنا �إذ� تذكرن������ا وتذ�كرنا �

أ�شباب عديدة  �لتقهقر فاإن������ه تطالعنا جملة �

أ�شا�ش������ي رئي�شي هو هجرة  يت�شدرها �شبب �

دمغ������ة »فمما ل يقبل  أو نزيف �لأ دمغ������ة � �لأ

�جلدل �أن �لدول �لنامية تخ�رص �شنوياً �آلف 

طباء و�لتقني������ني ل�شالح �لدول  �لعلم������اء و�لأ

�ملتقدم������ة، وخا�شة ل�شالح �لوليات �ملتحدة 

وكن������د� وبريطانيا فخالل عامي �شتة و�شتني 

أل������ف، و�شبعة و�شت������ني وت�شعمئة  وت�شعمئة و�

و�ألف فح�شب هاج������ر من ثماين ع�رصة دولة 

نامية بينها �شب������ع دول عربية �أكرث من �شبعة 
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�آلف ع������امٍل وطبي������ٍب وتقن������يٍّ �إىل 

�لولي������ات �ملتحدة وحدها، وذلك 

باحل�شب������ان طالب  خ������ذ  �لأ دون 

ه������ذه �لدول �لذي������ن تخرجو� يف 

�لولي������ات �ملتحدة و��شتقرو� فيها 

 .
)6(

خالل �لعامني �ملذكورين«

أربع������ًة وع�رصين  »ويق������ّدر �أن �

أل������ف طبيب، و�شبع������ة ع�رَص �ألف  �

، و�شبعة �آلف وخم�شمئة  مهند�سمِ

�لطبيعية  بالعل������وم  �مل�شتغلني  من 

ق������د هاجرو� من �لدول �لعربية �إىل �لوليات 

أوروب������ة �لغربية حتى ع������ام �شتة  �ملتح������دة و�

و�شبعني وت�شعمئة و�ألف، و�أن هوؤلء ي�شكلون 

خم�ش������ني يف �ملئة وثالث������ة وع�رصين يف �ملئة 

وخم�شة ع�رص يف �ملئة على �لتو�يل من ميادين 

�لط������ب و�لهند�شة وعلوم �لطبيعة، كما يقّدر 

أن������ه من حو�يل �شبع������ٍة وع�رصين �ألف عربيٍّ  با

يحملون درجة �لدكتور�ه، ما يُقارب ن�شفهم 

ق������د هاجرو� �إىل �لولي������ات �ملتحدة و�أوروبة 

 )7(
�لغربي������ة يف عام ثمان������ني وت�شعمئة و�ألف«

وب�شكل �آخر �أكرث دقة وتف�شياًل فاإن »حو�يل 

�شت������ة �آلف عامل ومهند�س ق������د هاجرو� من 

�لدول �لعربية �إىل �لوليات �ملتحدة وحدها، 

بينه������م حو�يل ثماني������ة و�شت������ون يف �ملئة من 

�ملهند�شني و�شتة وع�رصون يف �ملئة من علماء 

�لطبيعة و�شتة يف �ملئة من علماء �لجتماع. 

رقام  وم������ن �ل�رصوري �لق������ول �إن هذه �لأ

و�ملهند�ش������ني  �لعلم������اء  أع������د�د  � ت�شم������ل  ل 

�لذين ��شتق������رو� يف �لولي������ات �ملتحدة بعد 

)8(
تخرجهم«

ويف �إح�شائية ثانية تع������ود �إىل منت�شف 

عقد �ل�شبعيني������ات �أجر�ها �أح������د �لباحثني 

دمغة �لعربي������ة بينت  يف �ش������وؤون هج������رة �لأ

ح�شائية باأن ما ن�شبته /50 %/ من  ه������ذه �لإ

طب������اء �لع������رب و/36 %/ م������ن �ملهند�شني  �لأ

�لعرب وعلماء �لطبيعة و�لفلك و�جلغر�فية 

و/15 % م������ن �لعلم������اء �مل�شتغل������ني يف �لعلوم 

�لطبيعي������ة و�لجتماع و�لفل�شف������ة و�لفيزياء 

أوروب������ة و�لوليات  آنذ�ك يف � قد ��شتق������رو� �

�ملتحدة يف ح������ني ت�شاعدت هذه �لن�شب يف 

عقد �لثمانينيات ليبلغ مثاًل عدد �ملهاجرين 

�لعرب من ذوي �لكفاء�ت �لعلمية و�ملقيمني 

مريكية وحدها ما  يف �لوليات �ملتح������دة �لأ

أو يزيدون/  يزي������د على /مئة �ألف �شخ�������س �

قطار  ول �شك باأن هذه �لكفاء�ت خ�رصتها �لأ
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�لعربي������ة يف مر�حل ح�شا�ش������ة لت�شتقر هذه 

�شارة  دمغة يف بالد �لغ������رت�ب وجتدر �لإ �لأ

�إىل �أن ح������و�يل ثمانية و�شبع������ني يف �ملئة من 

ه������ذه �لهجرة جاءت من ث������الث دوٍل عربية 

فح�شب: م�������رص )57، %( ولبن������ان )%10،7( 

و�لعر�ق )10،6 %( وتاأتي بعدها �شورية )6،5 

)9(
ردن )5،6%( وفل�شطني )4،6 %(« %( و�لأ

ويالح������ظ �أن هجرة �لكف������اء�ت �لعربية 

�إىل �خلارج، تتقلّ������ب ب�شكل ملحوظ من �شنٍة 

�شب������اب د�خليٍة و�أخرى  �إىل �أخ������رى نتيجًة لأ

خارجية طارئة. 

دمغة  يف الدول النامية  ب ل نزيف الأ

العلمللللاء  علللللى  املحافظللللة   -�

م�صاألللللة  اأ�صبحللللت  هللللل  والخت�صا�صللللني 

حيوية يف الع�رص احلديث. 

قبل �أن ندخل يف �شلب �ملو�شوع ونحاول 

آنفاً لنتعرف  جاب������ة عن �ل�شوؤ�ل �ملط������روح � �لإ

دمغة كما حددها  أنو�ع نزي������ف �لأ �أولً على �

برنام������ج �لأمم �ملتح������دة لل�ش������كان و�لتنمية 

و�لذي جاء فيه ما يلي: 

أنو�ع من نزيف  »يفرق �لعلماء بني ثالثة �

دمغ������ة �لذي تع������اين منه �ل������دول �لنامية:  �لأ

ول: هو ما يعرف بالنزيف �خلارجي  �لنوع �لأ

للعقول وهو ما ترك������ز عليه عادة �لدر��شات 

�ملهتم������ة به������ذ� �ملو�شوع، و�لن������وع �لثاين هو 

ما يطل������ق عليه: �لنزي������ف �لد�خلي للعقول، 

أن������ه �مليل عند علماء �لدول  وميكن تعريفه با

�لفق������رية وفّنييها �إىل �لت�������رصف من �لناحية 

أنهم �أع�شاء يف �ملجتمع  أ�شا�س � �لعلمية على �

�لعلم������ي �لذي يرتكز ع������ادة يف �لدول �لغنية 

أر�د �أحدهم �حل�شول على جائزة نوبل،  فاإذ� �

أو  �أو �لعرت�ف به من �أج������د�ده يف �خلارج، �

ن�������رص بحوث������ه يف �ملجالت �لعلمي������ة �لر�ئدة 

كان علي������ه �أن يوجه بحوثه �إىل تخوم �لعلوم، 

و�لهتمام به������ذه �لتخوم قد يكون يف معظم 

حي������ان غ������ري مالئم للم�شت������وى �لعلمي يف  �لأ

 وم�شكالته �مللحة �لتي 
ّ
�لبلد �لنامي �ملعن������ي

يتوجب مو�جهتها و�إيج������اد �حللول لها. �أما 

�لن������وع �لثالث من نزيف �لعقول فيطلق عليه 

�شا�شي للعقول ويعّرف باأنه:  ت�شمية �لنزيف �لأ

�إخف������اق �لعقول �لب�رصية يف بل������وغ طاقاتها، 

و�إمكاناته������ا نتيجة ل�شوء �لتغذية �لذي يعاين 

طفال �ل�شغار يف �لدول �لنامية خالل  منه �لأ

�لف������رتة �ملمتدة ب������ني �ل�شهر �لتا�ش������ع و�ل�شنة 

�لثالثة من �أعمارهم وهي �لفرتة �لتي يتكون 

�شخا�س  ن�شان فكّم من �لأ فيها معظم دماغ �لإ

يف �ل������دول �لنامية، بدل �أن ي�شبحو� عباقرة 

وعلم������اء كب������ار حتولو� �إىل متخلف������ني عقلياً 

وج�شدياً نتيجة ل�شوء �لتغذية و�لرعاية �لتي 

وبالعودة �إىل �شوؤ�لنا �ل�شابق 
 )10(

يعانون منها«

»هل �أ�شبحت م�شاألة �ملحافظة على �لعلماء 

أل������ًة حيوية يف �لع�رص  و�لخت�شا�شي������ني م�شا

نه  �حلديث ؟! و�جلو�ب هو: بامتياز! نعم. لأ

يف هذ� �لع�رص »�لع�رص �حلديث« �زد�د وعي 
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همية �لبالغة لدور �لعلماء  �لدول �ملتقدمة لالأ

و�لفني������ني يف تقدم �حل�شارة ويف خلق �لقوة 

�ملادي������ة و�لقت�شادية و�لع�شكرية للدفاع عن 

خرين لها  منجز�ته������ا وملو�جهة حتدي������ات �لآ

فقد �أ�شبحت م�شاألة �ملحافظة على �لعلماء 

و�لخت�شا�شي������ني و�لفنيني د�خ������ل �أوطانهم 

خري������ن م�شاألة حيوية  �أو جذب كف������اء�ت �لآ

للغاية، وذل������ك لي�س نتيجة لزي������ادة و�أهمية 

ه������ذه �لكف������اء�ت يف �لتطور فح�ش������ب و�إمنا 

ل�شهولة حترك �أ�شحاب �لكفاء�ت وهجرتهم 

مكنة �لتي توفر �حلو�فز �ملادية وغري  �إىل �لأ

 )11(
�ملادية لتطورهم مهنياً وفكرياً ومعي�شياً«،

وكلن������ا يذكر �ملناف�شة �ل�رص�ش������ة بني �حللفاء 

خالل �حلرب �لعاملية �لثانية للح�شول على 

ملان من يعملون يف  �أكرب عدد من �لعلماء �لأ

ميد�ن �لذرة و�مليادين �لتي جتاورها 

»وقد �أخذ مو�شوع هجرة �لعقول يحظى 

باأهمي������ة بالغة من �مل�شوؤول������ني يف �مل�شتويني 

�لوطني و�لدويل، ومن �لعلماء �ملهتمني منذ 

أو�ئ������ل �ل�شتينيات بع������د �أن �أ�شبحت هجرة  �

�لعلم������اء و�ملهنيني م������ن �ل������دول �لنامية �إىل 

أ�شمالية �ملتقدمة من �أهم �لظو�هر  �لدول �لر�

يف �لعالق������ات �لدولية و�أخطرها ولي�س هذ� 

ن هجرة منظمة بجزء هام  مر �ملده�س لأ بالأ

يدي �لعاملة �ملدربة و�لكفّية تكنولوجياً  من �لأ

م������ن دول������ة نامي������ة، يخل������ق حتدي������اً خطري�ً 

لتطور ه������ذه �لدولة �قت�شادي������اً وتكنولوجياً 

يدي �لعاملة  « ومن �ملعروف �أن �لأ
)12(

وعلمياً

و�ملتخ�ش�شة تخ�ش�ش������ات دقيقة يف �ملجال 

�لتكنولوج������ي، هي �أهم و�شيل������ة تتحقق من 

خاللها �إقام������ة قاعدة تكنولوجي������ة وطنية، 

و�إدخ������ال �لتطور�ت �لعلمي������ة يف جمال �إنتاج 

�ل�شل������ع و�خلدمات وتوزيعه������ا وتنتج بالتايل 

يدي  خ�شارة دولة نامية جلزء هام من هذه �لأ

�شا�شية يف طريق خلق مثل  و�لعقول �لعقبة �لأ

هذه �لقاعدة �لتكنولوجية وتطويرها وح�شن 

��شتغاللها وهكذ� فاإن �لدول �ملتقدمة عندما 

أنو�ع �حلو�فز ل�شتقطاب �لعقول  تخل������ق كل �

�لعلمية �ملبدعة من �لدول �لنامية �إمنا تعمل 

يف �لو�ق������ع على تاأخري هذه �لدول يف تطوير 

وقد 
 )13(

نف�شها علمياً وتكنولوجياً و�قت�شادياً«

ي�ش������األ �لبع�س منا يف غم������رة كل ما ذكرناه 

و�شناأتي على ذكره ما قدمته �لدول �ملتقدمة 

ل�شتقطاب هوؤلء �لعلماء ماذ� قدمت �لدول 

�لنامية للمحافظة على علمائها ؟! و�جلو�ب 

بامتياز ل �شيء.

وانت�صلللار  حزيلللران  نك�صلللة  دور  ل   �

ت�رصيلللن يف هجلللرة العقول ملللن الباد 

العربيلللة واإليهلللا واأثر ذللللك على الهرم 

ال�صكاين: 

»لق������د بلغ������ت هج������رة �لعق������ول �لعربية 

أ�شلفت �شابق������اً � يف �لفرتة ما  �أوجه������ا � كم������ا �

بني عامي �شبع������ة و�شتني وت�شعمئ������ة و�ألف، 

أل������ف وذل������ك ل�شببني  و�شبع������ني وت�شعمئ������ة و�
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رئي�شني هما: ت�شهيالت منح �شمات �لهجرة 

ثار �ل�شلبية �ملدمرة  �إىل �لوليات �ملتحدة و�لآ

لنك�شة حزير�ن ع������ام �شبعة و�شتني وت�شعمئة 

و�ألف �لتي وقع ثقله������ا �لنف�شاين ب�شكل �أكرب 

على �ملثقفني �لع������رب �إذ وجدو� يف �لهجرة 

هروب������اً من و�قعهم �ل�شيا�ش������ي و�لجتماعي 

و�لقت�شادي �ملر، وباملعنى نف�شه فاإن تباطوؤ 

هجرة �لعلماء و�ملهند�شني �لعرب بعد عامي 

أربعة و�شبع������ني وت�شعمئة  ثالث������ة و�شبع������ني و�

و�ألف يرجع، من جه������ة، �إىل ن�شوة �لنت�شار 

�لتي خلفتها حرب ت�رصي������ن �لتحريرية �لتي 

أم������ة يعرب �لقائ������د �لعربي  قاده������ا عظيم �

�شد و�لتي �شاعدت  �لكب������ري �خلالد حافظ �لأ

لي�س على �إبقاء �لكثري م������ن �لعقول �لعربية 

أ�شهمت �أي�شاً يف  يف �أوطانها فح�ش������ب، �إمنا �

عودة كثري من �لكفاء�ت �لعربية �ملهاجرة �إىل 

�شه������ام يف نه�شة تلك  �أوطانه������ا على �أمل �لإ

)14(
وطان«. �لأ

»ومن جه������ة �أخرى فاإن تباط������وؤ �لهجرة 

يرجع �إىل �ل�شعوبات �لتي �أدخلتها �لوليات 

مريكية من������ذ عام و�حد و�شبعني  �ملتحدة �لأ

وت�شعمئ������ة و�ألف على منح �شم������ات �لهجرة 

زم������ة �لقت�شادية �لتي بد�أت  �إليها نظر�ً لالأ

)15(
تو�جهها ب�شكل مت�شاعد«.

همية �ملوؤقتة لهذه  »وعلى �لرغم م������ن �لأ

�لعو�م������ل �لطارئ������ة، ف������اإن عو�م������ل �جلذب 

و�لطرد �لعميقة و�لطويل������ة �ملدى للكفاء�ت 

�لعربية هي �لتي لها �لدور �حلا�شم و�لكلمة 

)16(
�لعليا«.

جل ل هجلللرة العقلللول العربية »واقع 

ينتظر احلرف« 

� ل عوامل جذب العقول من الدول 

النامية اإىل الدول املتقدمة. 

»وم������ا ل �شك فيه �أن قر�ر �ملرء للهجرة 

�شا�س قر�ر �شخ�شي، يتوقف على  ه������و يف �لأ

�ل������ذي يتخذ  �لظروف �خلا�ش������ة لل�شخ�س 

�شاف������ة �إىل ذلك، ثمة  أن������ه بالإ �لق������ر�ر، غري �

عو�مل �قت�شادية وعلمية وتربوية و�جتماعية 

ونف�شية و�شيا�شية تعترب م�شوؤولة �إجمالً عن 

�شباب �إىل  �لنزوح وميكننا �إرجاع �لعو�مل و�لأ

أ�شا�شني: عو�مل خارجية »جتتذب«  � عاملني 

طباء و�لط������الب، يقابل ذلك  �ملهند�شني و�لأ

أو ت�شغط  عو�مل د�خلية / »تدفعهم«  لل�شفر �

مانة �لعلمية فهناك    ولالأ
)17(

عليهم وجتربهم«

»عدد م������ن �لعو�مل �ملبا�������رصة وغري �ملبا�رصة 

�لتي تعمل عل������ى جذب �لكف������اء�ت �لعلمية 

و�لتكنولوجية من �لبلد�ن �لنامية �إىل �لبلد�ن 

�ملتقدمة وخا�شة �إىل �لوليات �ملتحدة وكند� 

فهناك �أولً �لعامل �لقت�شادي �لذي يجذب 

�لكفاء�ت �لعلمية من دول ذ�ت دخل منخف�س 

ج������د�ً، �إىل دول ذ�ت م�شت������وى معي�شة رفيع 

وكقاع������دة عامة، كلما كان �لبلد �لنامي �أكرث 

أثر  هذ� �لعامل �أقوى  و�لعك�س  فق������ر�ً، كان �

�شحي������ح، وهكذ� ف������اإن �أ�شح������اب �لكفاء�ت 
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�لذين ياأتون م������ن دول نامية مثل بنغالدي�س 

وباك�شتان و�لهند وم�رص و�ملعروفة بانخفا�س 

�شديد يف م�شتوى �ملعي�شة فيها يكون �لعامل 

�لقت�شادي �أكرث �أهمية ما هو عليه بالن�شبة 

�إىل �لكفاء�ت �ملهاجرة من دول نامية كلبنان 

)18(
رجنتني« و�لأ

»�إن مي������ل علماء �لدول �لفقرية )�لنامية( 

وفنييها للهجرة ل يرجع �إىل جاذبية �ملرتبات 

�لعليا �لتي توفرها �ل������دول �لغنية �ملتقدمة، 

كرث �أهمية  فالعام������ل �ملادي لي�س �لعام������ل �لأ

ور�ء هج������رة �لعلماء و�ملهند�ش������ني و�لفنيني 

كرث تقدماً فهناك  من بلد�نه������م �إىل �لدول �لأ

�أولً �ملز�يا �لتي يحققها �لعامل و�لتكنولوجي 

م������ن �لحتكاك و�لعي�������س يف �لو�شط �لعلمي 

و�ل�شتف������ادة م������ن وجود بني������ة علمية حتتية 

و��شعة من �لتجهيز�ت و�ملخترب�ت �لعلمية. 

وت�شهيالت �لن�������رص �لعلمي، �لتي توفرها 

�ملجتمع������ات �ملتقدمة يف ح������ني تفتقر �إليها 

)19(
�لدول �لنامية ب�شكل مروع«

»كذلك فاإن ن�شبة هامة من طالب �لدول 

�لنامي������ة � مب������ا فيها �ل������دول �لعربية � �لذين 

أ�شمالية  يتلقون در��شاتهم �لعليا يف �لدول �لر�

قامة �لد�ئمة يف هذه  �ملتقدمة يف�شل������ون �لإ

أو بعد عودة  �لدول، �إما مبا�رصة بعد تخرجهم، �

نهم يكت�شفون  �شلية، لأ ق�شرية �إىل �أوطانهم �لأ

�أن معظم ما تلقوه من درو�س وتخ�ش�س هو 

�أكرث مردود�ً مادياً ومعنوياً، ومهنياً يف �لبلد 

ن  م وذلك لأ �ملتقدم منه يف �لوطن �لنامي �لأ

�لنظ������ام �لتعليمي يف �لدول �ملتقدمة موظف 

حل������ل �مل�شاكل �لتي تع������اين منها هذه �لدولة 

ولي�������س ملو�جهة م�شاكل �ل������دول �لنامية �لتي 

جنبي وكل ذلك يوؤدي  ياأتي  منها �لطالب �لأ

جنبي بعد تخرجه �أكرث  �إىل جع������ل �لطالب �لأ

�رتياحاً نف�شي������اً ومهنياً �إذ� ��شتقر يف �لدولة 

�ملتقدم������ة، �لتي تلقى علومه �لعليا فيها، من 

�شلي �ل������ذي مل يتدرب  �لع������ودة �إىل وطنه �لأ

�شهام يف حل  ب�شكل منظ������م ومنهجي على �لإ

)20(
م�شاكله و�أعبائه �مللحة«

»وم������ن عو�مل �جل������ذب �لت������ي متار�شها 

�ل������دول �ملتقدم������ة يف ��شتقط������اب �لكفاء�ت 

قامة �لد�ئمة، ومن  ت�شهيل �حل�شول على �لإ

ث������م �جلن�شية و�إ�شعاره������ا بالنتماء و�مل�شاو�ة 

وينطب������ق ذلك ب�ش������ورة �أكرب عل������ى �لوليات 

�ملتحدة وكند�، و�إن كان من �ل�رصوري �لقول 

�إن هذه �لدول ت�شع ب������ني وقت و�آخر بع�س 

�لقيود عل������ى �إقامة �لكفاء�ت ،عندما تو�جه 

و�شع������اً �قت�شادياً �شعب������اً يتج�شد يف �رتفاع 

معدلت �لبطالة حتى يف �شفوف �لكفاء�ت 

خرية،  �لوطنية كما هو حا�شل يف �ل�شنو�ت �لأ

ومن عو�مل �جل������ذب �ل�شخ�شية �لتي تعمل 

جنب������ي يف �لدول  عل������ى �إبق������اء �لطال������ب �لأ

�ملتقدمة �لتي در�س فيها، �لزو�ج من مو�طنة 

من �ل������دول �ملتقدمة، و�إجناب �أطفال تعلمو� 

م ما يعقد  جنبية دون لغته������م �لأ �للغ������ة �لأ



دمغة العربية  هجرة الأ

العــــــدد 549  حزيـــــــران   2202009

�إمكاني������ة �لتكي������ف، �إذ� ع������ادو� �إىل بالدهم، 

أنه من �ل�رصوري �لقول �إن كثريين من  على �

يتزوجون م������ن بنات �ل������دول �ملتقدمة، �إمنا 

يقدمون على ذلك بغية �لبقاء يف تلك �لدول 

)21(
حيان«. وهناك ��شتثناء�ت يف بع�س �لأ

ملللن  الكفلللاءات   �- عواملللل طلللرد 

الدول النامية: 

 »�إن م������ن �لعو�م������ل �لتي ت�شه������م �إ�شهاماً 

مبا�������رص�ً �أو غري مبا�������رص يف تهجري �لكفاء�ت 

م������ن �ل������دول �لنامي������ة �إىل �ل������دول �ملتقدمة 

أك������رث من �أن حت�ش������ى، �إذ �إنها ترتبط ب�شكل  �

أو باآخ������ر بخ�شائ�������س �لتخل������ف و�لتبعي������ة  �

�لت������ي تعاين منه������ا �لدول �لنامي������ة يف �شتى 

�ملجالت �لثقافي������ة و�لتعليمية و�لقت�شادية 

و�لجتماعية و�ل�شيا�شية و�لع�شكرية، فهناك 

�لعامل �لقت�شادي �ل������ذي ُعدَّ عامل جذب 

للكف������اء�ت من �ل������دول �لنامي������ة �إىل �لدول 

�ملتقدم������ة، فعامل �لفقر يطرد �لكفاء�ت من 

�لدول �لنامية، وعامل �رتفاع �ملعي�شة يجذب 

نظمة  هذه �لكف������اء�ت ومن �ملع������روف �أن �لأ

كرثية �ل�شاحقة من  �لتعليمي������ة �ل�شائدة يف �لأ

�ل������دول �لنامية مبا فيها �لدول �لعربية وهي 

نظمة �ل������دول �مل�شتعمرة  تقليد غري ناجح لأ

�شابقاً، فغياب �لتخطيط �لرتبوي و�لتعليمي، 

ب�ش������كل ع�شوي وطبيعي، عن خطط �لتنمية 

�لقت�شادي������ة و�لجتماعي������ة � �إذ� وج������دت � 

يجعل �لنظام �لتعليمي يولد فائ�شاً يف بع�س 

�لتخ�ش�ش������ات وعجز�ً يف تخ�ش�شات �أخرى 

يكون �لبل������د �لنامي باأم�������س �حلاجة  �إليها، 

ووجود فائ�س ه������ام يف بع�س �لتخ�ش�شات 

لي�شتطيع �لقت�شاد �ملحلي ��شتيعابها بنجاح 

أم������ام هجرة �لعقول �إىل  وكفاءة يفتح �لباب �

كرث قدرة على ذلك،. وكما لوحظ  �لبلد�ن �لأ

أيام  ف������اإن �لنظ������ام �لتعليم������ي �ملوروث م������ن �

�ل�شتعمار، غالباً ما مين������ح �لطالب �لناجح 

تعليم������اً �أكرث فائ������دة للدول������ة �مل�شتعمرة منه 

)22(
لبلده«.

و�ل������ذي ح�ش������ل يف �ل������دول �لعربية يف 

أو �أفقي  خريين، هو تو�شع كمي � �لعقدي������ن �لأ

هائ������ل، يف ع������دد �ملد�ر�س وع������دد �لطالب 

و�خلريج������ني يف �شتى �مل�شتوي������ات �لبتد�ئية 

و�لثانوي������ة و�جلامعي������ة و�لدر��ش������ات �لعليا. 

أنه لو ��شتمرت �لجتاهات �حلالية،  ويق������در �

فاإن عدد �ملتخرجني من �جلامعات �لعربية 

)و�لتي كان عددها يف عام ثمانني وت�شعمئة 

أل������ف يقارب �خلم�شني جامع������ة، و�شيناهز  و�

ثالث������ة ع�رص مليوناً يف عام /2008/ يقابلهم 

عدد م�شاو من �لطالب يف خمتلف �ل�شنو�ت 

�جلامعية وبذلك �شرتتف������ع ن�شبة �خلريجني 

�جلامعي������ني من ع������دد �ل�ش������كان �لر��شدين 

م������ن حو�يل 0.8 % يف ع������ام خم�شة و�شبعني 

أل������ف �إىل ح������و�يل 11،3 % عام  وت�شعمئ������ة و�

)23(
.»/2008/

وه������ذ� يعني وفق تق������ومي �أحد �ملر�قبني 
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للو�ش������ع، تخري������ج �آلف �جلامعي������ني وه������م 

م������زودون بتعليم �أعرج م�ش������وخ، ل يوؤهلهم 

�شه������ام �لفعلي يف ح������ل م�شكالت بالدهم  لالإ

�حلا�������رصة، ناهيك عن �مل�شاعدة على دفعها 

مام.  ب�رصعة �إىل �لأ

 »ويف ظ������ل ه������ذ� �لنم������ط م������ن �لتو�شع 

�لتعليمي غري �ملخط������ط و�ملوظف للحاجات 

مكان فهم حدوث فائ�س  �لتنموية ي�شبح بالإ

كبري يف خريجي بع�س �لتخ�ش�شات، ونق�س 

خر، م������ا دفع بع�س  �شدي������د يف بع�شها �لآ

�ل������دول �لعربية �إىل �ش������ن ت�رصيعات لتوظيف 

�خلريج������ني �جلامعي������ني يف �لوق������ت �لذي 

لحتت������اج �لدول������ة �إىل �خت�شا�شاته������م، ما 

يزيد �لتكد�س �لوظيفي و�لبطالة �ملقنعة يف 

وز�ر�ت �لدول������ة و�إد�ر�تها وهكذ� فاإن وجود 

نق�س وبطالة بني عنا�������رص �لطاقة �لب�رصية 

أ�شبه بوجود  �لعالي������ة يف �ملجتمع ذ�ته ه������و �

ت�شخ������م و�نكما�س يف �قت�ش������اد هذه �لدول 

ذ�ته������ا لذلك نخل�������س �إىل �أن ه������ذ� �لو�شع 

ل ب������د �أن يك������ون نتيجة �ختناق������ات هيكلية 

)24(
وموؤ�ش�شية.

أينا  وكما �أن �لعامل �لقت�ش������ادي، كما ر�

ه������و عامل طرد وج������ذب يف �آن و�حد كذلك 

»فاإن �لنظ������ام �لتعليمي �ل�شائ������د يف �لدولة 

جنبي  �ملتقدم������ة يعمل على جذب �لطالب �لأ

و�إغر�ئه، كم������ا �أن �لنظام �لتعليمي يف �لبلد 

�لنامي يعمل على ط������رد جزء من �لكفاء�ت 

�لتي يخرجها وكم������ا �أن توفر �لبيئة �لعلمية 

و�لتجهيز�ت و�ملخت������رب�ت �لعلمية يف �لدول 

�ملتقدم������ة ي�شكل عامل ج������ذب للكفاء�ت من 

�لدول �لنامية، فاإن غيابها يف �لدول �لنامية 

ي�شكل عام������ل طرد لها فاملخت�س ل يجد يف 

بلده تلك �لعو�مل �لت������ي جعلت منه خمت�شاً 

ب������ارز�ً يف �خلارج و�شمحت له بالعطاء �ملنتج 

)25(
�لفعال«.

حي������ان يرجع �ملخت�س  »ويف كث������ري من �لأ

أنه  �شلي وكله حما�شة ويف ظنه � �إىل بل������ده �لأ

يحمل بيدي������ه مفتاح حل �مل�شاكل �لتي يعاين 

بلده منه������ا، فيو�جه و�شع������اً يثبط عزميته، 

�شاف������ة �إىل ميله �لطبيع������ي �إىل �ملبالغة  فبالإ

يف قدرت������ه وخربته �لذ�تية، ومعرفته ظروف 

م يو�جهه عدد من �لقيود و�ملعوقات  بلده �لأ

أ�������س �إىل نف�شه، وحتمله على  �لتي تدخل �ليا

أت������ى يف �أقرب  �لتفك������ري بالعودة م������ن حيث �

)26(
فر�شة مكنة.«

جنبي  »م������ن ه������ذه �ملعوق������ات عق������دة �لأ

�لت������ي يو�جهها يف بلده. فك������م من مرة يجد 

�ملخت�س نف�شه تابعاً خلبري �أجنبي، كانا معاً 

يف �لدر��شة �جلامعي������ة وكان �لعربي يفوقه 

علماً و�إنتاجاً وكم من مرة يكت�شف �ملخت�س 

�لعرب������ي �أن �متياز�ته �ملادية ل تو�زي ن�شف 

جنبي وله �خلربة ذ�تها و�ل�شهادة  �متياز�ت �لأ

، وخري مثال يذكر يف هذ� �ملو�شوع 
)27(

نف�شها«

�ململك������ة �لعربية �ل�شعودية و�لذي يفوق فيها 
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أو �لربيطاين حتى  مريكي � ر�تب �ملوظ������ف �لأ

ل������و كان ()...( لب�س بنطلون) ر�تب �ملوظف 

�لعربي بثالث������ة �أ�شعاف حتى ل������و كان هذ� 

�لعربي برفي�شور�ً يف �لفيزياء �لنووية �أو علم 

�لجتم������اع �إذ� �أردمت. ويجد �ملخت�س �لعائد 

�إىل بلده نف�شه وجه������اً لوجه مع بريوقر�طية 

قاتل������ة، فكل �أمر يف �لبالد �لعربية و�لنامية، 

أل������ف معاملة، وكل معاملة حتتاج  يحتاج �إىل �

�إىل عدة مر�جعات، ف�������رص�ء جر�ر مثاًل من 

أ �ملعاملة من  وز�رة �لزر�عة يتطل������ب �أن تبد�

وز�رة �لتعلي������م �لعايل ومتر عل������ى �لد�خلية 

فاخلارجية هذ� �إذ� مل تركب �إحدى �لطائر�ت 

أو �ل�شومال قبل �أن  �إىل �شفار�تنا يف �إريرتيا �

تهبط  مبنى وز�رة �لدفاع وت�شتقر ل�شنني يف 

م�شتودعاتها �إىل �أن ياأتيها �لفرج وتركل ككرة 

منتخباتنا وعرب �حتادنا �لريا�شي �إىل تايو�ن 

أو �أفغان�شتان. �

»كما يو�جه �شاح������ب �لكفاءة �لعائد �إىل 

بل������ده غياب نظام  للحو�فز /يكافئ �ملو�طن 

�لكف������ي و�ملجتهد ويعاقب �لك�ش������ول/ بل �إن 

نظام �لتوظيف و�لرتقي������ات يعاقب �ملوظف 

نه يثري بن�شاط������ه متاعب ملن هم  �لن�شي������ط لأ

�أعلى من������ه وي�شيق �أحياناً عل������ى �لكفاء�ت 

�شهام  �لعليا يف جم������ال �ل�شفر �إىل �خلارج لالإ

يف �ملوؤمت������ر�ت و�لن������دو�ت �لعلمية و�لعاملية، 

أو متابعاً  وير�ش������ل �إليها م������ن لي�س خمت�ش������اً �

نه �أثري لدى  لتطور�ت �لعلم و�لتكنولوجيا، لأ

كرث خربة  �مل�شوؤول������ني ع������ن ذلك، فيح������رم �لأ

ف������ادة من مثل  وق������درة على �ل�شتف������ادة و�لإ

 و�لق�ش�س 
)28(

هذه �ملنتديات �لعلمية �لدولية«

على ذلك كثرية وكثرية. 

 3 ل العواملللل التلللي تهجر الكفاءات 

العربية باجتاه الغربة: 

تطالعن������ا كباحثني ود�ر�ش������ني جملة من 

�شباب �لت������ي تقف خلف هجرة  �لعو�مل و�لأ

�لعق������ول و�لكفاء�ت و�خل������رب�ت �لعربية �إىل 

�خلارج من هذه �لعو�مل: 

1- �نخفا�������س �مل�شت������وى �ملعا�شي: وهذ� 

يرتب������ط بالظروف �لقت�شادي������ة �ل�شائدة يف 

�لوط������ن �لعربي من جهة وم������ن جهة �أخرى 

بانخفا�������س دخوله������م وم�شتوي������ات حياتهم 

�ملعي�شية مقارنة بفئات �جتماعية �أقل علماً 

وخربة. 

2- �إ�شكالي������ة �لتعلي������م و�لبحث �لعلمي: 

ففي �ملرحل������ة �جلامعية ويف بل������د�ن عربية 

خمتلفة نالح������ظ باأن جامع������ات تلك �لدول 

أك������رث حما�شاً للدر��شة  تعد �لطالب لي�شبح �

بالغرب و�شيا�شة �لتعليم هذه قد توؤدي �أحياناً 

�إىل ف������رز �خلريجني �إىل مو�قع عمل جمافية 

لخت�شا�شهم ول تتنا�شب وكفاء�تهم. 

3- مار�شة �لعوملة  �لثقافية و�لقت�شادية 

فكار  يف ع�رصنا �لر�ه������ن من �شغط على �لأ

و�لقيم و�لتقاليد �لعربية باجتاه حمو معاملها 
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فكار �لغربية  و�إحالل �لقيم و�ل�شلوكيات و�لأ

مكانها. 

4- �شعف فعالية �ملر�كز �لعلمية و�لبحثية 

�لعربية وبعدها عن �لرتباط بالتنمية. 

نفاق �حلكومي على �إد�ر�ت  5- �شعف �لإ

أن�شطة �لبحث و�لتطوير �لعلمي  و�

6- �عتم������اد �حلكوم������ات �لعربية ب�شفة 

رئي�شي������ة على �خلرب�ت و�لثقاف������ات �لغربية 

�إذ �أح�ش������ت در��ش������ة عربية حديث������ة باأن ما 

عمال �ل�شت�شارية يف  ن�شبته/95/ % م������ن �لأ

�لبل������د�ن �لعربية، وخ�شو�ش������اً دول �خلليج 

تقوم بها موؤ�ش�شات غربية. 

7- و�أخ������ري�ً ولي�س �آخر�ً، ف������اإن من �أهم 

�لعو�مل �لتي تهجر �لكفاء�ت �لعربية باجتاه 

�لغربة، يكمن يف �لو�شع �لعربي �لذي يت�شف 

بقلة �ل�شتقر�ر وت�شل������ط �لروح �لفردية ويف 

مثل هذ� �جلو ي�شعب على �ملفكر و�ملتخ�ش�س 

�أن يت������الءم مع �لو�قع، م������ا يجعل �شاحب 

�شيل ي�شعر  �لكفاءة �لعالية و�لفكر �ملبدع �لأ

حب������اط و�لعجز عن �لتكيف  بال�شمئز�ز و�لإ

و�لعطاء فيميل �إىل �لتفكري بالهجرة �إىل دولة 

)29(
متقدمة.

�شباب �لتي  يف مقابل هذه �لعو�م������ل و�لأ

تدفع بطاقاتن������ا �لب�رصي������ة �ملوؤهلة و�خلبرية 

جند يف �لط������رف �ملقابل  � �لبلد�ن �ملتقدمة 

قوى جاذب������ة حتتوي عل������ى عو�مل وعنا�رص 

من �شاأنها ج������ذب و��شتقطاب هذه �لطاقات 

فادة من جهودها وخرب�تها  و�حت�شانه������ا و�لإ

كرث تقدماً  حيث ي�شمن �ملحيط �لعلم������ي �لأ

تاأمني م�شتوى معا�شي جيد، ويوفر �شمانات 

�جتماعي������ة وخدمية وو�شائ������ل ترفيه جيدة، 

وجمموع هذه �ملتطلبات ت�شبح مالذ�ً لأحالم 

)30(
دمغة و�لعقول �لعربية. �لأ

دمغة  ثار املرتتبة على هجرة الأ 4 ل الآ

آفاق وتطلعات ل ل ا

ث������ار و�لنتائج  يف �إط������ار ت�شاوؤلن������ا عن �لآ

دمغة و�لعقول �لعربية  �ملرتتبة على هجرة �لأ

أبنائن������ا يف �خلارج تطالعنا جملة  و��شتقر�ر �

�لنتائج �لتالية: 

اأوًل- النتائج القت�صادية: 

دمغ������ة �لعربي������ة �إىل  �إن هج������رة �لأ  -1

�خلارج ت�ش������كل خطر�ً على �لق������وى �لعاملة 

�لنوعية ورفد �لرب�مج �لتنموية و�لقت�شادية 

�لعربي������ة وه������ذ� يوؤثر بالطبع عل������ى م�شتوى 

جور.  �لأ

دمغة  فق������د�ن �لدول �مل�ش������درة لالأ  -2

أنفقته على تعليم  �لعربية �أي مردود لقاء ما �

فر�د.  هوؤلء �لأ

م فر�شاً ��شتثمارية  حرمان �لدول �لأ  -3

هائل������ة مقاب������ل �جن������ذ�ب ه������ذه �لكفاء�ت 

نح������و �لبلد�ن �لتي توف������ر �ملناخات �ملالئمة 

لال�شتثمار. 

ثانيًا: النتائج الثقافية: 

1- �لهج������رة ت�شعف وحت������رم �جلامعات 
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و�ملعاه������د و�ملوؤ�ش�شات �لعلمي������ة من �لكو�در 

�ملخت�شة. 

2- ت�شاهم �لهج������رة يف �إخفاق مقدرتنا 

بحاث �لعلمية و�لتقنية  على �إن�شاء مر�كز �لأ

دمغة تكمن  يف غياب هذه �لك������و�در و�لأ

�لثق������ايف لوطنن������ا وحماولة  �لغ������زو  خطورة 

تفريق������ه من �لد�خل من �لعقيدة ومن هويته 

�لقومية. 

ن   �أما �ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه علينا �لآ

كيف ميكننا �أن ن�شتفيد من �لكفاء�ت �لعربية 

�لتي ��شتقرت خارج������اً باجتاه م�شاركتها يف 

�شلي������ة / جو�باً  خدم������ة ق�شاي������ا �أوطانها �لأ

نقول: 

عالمية  1- ل بد من ��شتنفار �جلهود �لإ

و�لثقافي������ة لنو�شح له������وؤلء �ملغرتبني م�شاكل 

بلد�نهم. 

2- �لت�ش������ال م������ع �ملغرتب������ني لرعايتهم 

بنائهم.  وتقدمي �خلدمات �لالزمة لهم ولأ

3- و�ش������ع بر�م������ج ون�شاط������ات لدع������وة 

لقاء �ملحا�رص�ت  م لإ �ملغرتب������ني �إىل �لوطن �لأ

�لعلمية و�لثقافية. 

ن�شط������ة  بالأ �ملغرتب������ني  �إ�������رص�ك   -4

�شلية  وطانهم �لأ �لدبلوما�شية و�لتمثيلي������ة لأ

يف بلد�ن �إقامتهم و�غرت�بهم. 

�لت�شهيالت لزي������ارة �لوطن  5- تق������دمي 

)31(
م.  �لأ

رب �شائ������ل ي�شاأل كيف نح������د من نزيف 

�لكفاء�ت و�خلرب�ت؟ و�جلو�ب: ميكن لنا �أن 

نحقق ذلك باإيجاد نظ������م قانونية وت�رصيعية 

�شحاب  توف������ر �لدع������م �مل������ادي و�ملعن������وي لأ

�لخت�شا�ش������ات لرف������ع م�شتو�ه������م �ملعا�شي 

وتق������دمي �حلو�فز �لت�شجيعي������ة و�لت�شهيالت 

�ل�رصيبية و�جلمركية. . �إلخ. 

دمغة  ن�شاين لهذه �لأ • �حرت�م �جلانب �لإ
يف حرية �لر�أي. 

•  رب������ط �شلم �لوظائف ب�������رصط �لكفاءة 
و�خلربة.

• خلق روح �ملب������ادرة لديهم للم�شاركة يف 
رفع �رصوح �لتنمية. 

•  �لتقلي������ل م������ن �شعور ه������ذه �لطاقات 
دمغة  دمغة بالغنب مقارنة مع �خلرب�ت و�لأ و�لأ

جنبية مقابل مردود مادي ومعنوي.  �لأ

�إيجاد منظومة عربية ت�شتقطب �خلرب�ت 

دمغة وزجه������ا يف عملية �لتطوير �لتقني  و�لأ

و�لقت�شادي.

أي�شاً �أن يك������ون للدولة دور  »كم������ا يجب �

أ�شا�شي وحا�ش������م يف توطيد عالقات  ه������ام و�

م و�حلق يقال  �ملهاجرين )�ملغرتبني( بالبلد �لأ

�إن �جلمهورية �لعربي������ة �ل�شورية وخ�شو�شاً 

بعد قيام �لت�شحيح �ملب������ارك بقيادة �لقائد 

أول������ت �ملغرتبني جل  �شد � �خلالد حاف������ظ �لأ

�هتمامه������ا وبالغ عنايتها ورعايتها ففي بالد 

�غرت�بهم ��شتطاع������ت �أن توؤ�ش�س لهم �لعديد 

أبرزها )�لفيا  من �ملوؤ�ش�شات �لجتماعي������ة و�
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�آر�ب( �لهدف منه������ا توحيد �لكلمة و�لدفاع 

مة  عن حقوق �لع������رب فالغاية و�ح������دة و�لأ

ج������ل رفعة �لوطن  و�ح������دة و�لكلمة و�حدة لأ

مة وقد ت������و�ىل عقد �جتماعات  و�أ�شال������ة �لأ

آر�ب( �ل�شنوي������ة يف ب������الد �لغرت�ب  )�لفي������ا �

�شد(  وبدع������م �ش������وري و�أ�شحت )دم�ش������ق �لأ

م ملتق������ى لكل �لع������رب وفتحت  �ملوط������ن �لأ

أب������و�ب �ل�شتثم������ار �ملريح و�ملدعوم  �أمامهم �

من قبل �لدولة و�إدخال ما يرونه منا�شباً من 

أثاث وقطع غيار و�آلت  و�شائ������ط للنقل ومن �

أم������ام �ملبدعني  خدمي������ة و�أف�شح������ت �ملجال �

مكان������ات �لالزمة ومتن������ح جو�ئز  بتوف������ري �لإ

أبرزها جائ������زة )�ل�شهيد با�شل حافظ  قيمة �

بحاث �لعلمية. وهناك �ملزيد من  �شد( لالأ �لأ

هذه �لعطاء�ت نلحظه������ا ونر�ها كل يوم يف 

مل �ل�شيد �لرئي�س  ظل �لقيادة �ملثلى للقائد �لأ

�شد، وما وز�رة �لدولة ل�شوؤون  ب�شار حافظ �لأ

�ملغرتبني �لت������ي �أحدثت بقر�ر م������ن �شيادته 

غ������ري غي�س ب�شيط من ه������ذ� �لفي�س �لعارم 

�ملتدفق.

خامتة البحث: 

خا�صة القول: 

»�إن �لوط������ن �لعرب������ي حمت������اج �إىل عقول 

مدركة ت�شهم يف تقدم �لعلم وتعمل على تطوير 

�لفنون و�ل�شناعات و�إن خلو هذ� �لوطن يف 

أيامنا من �لعلماء �ملبدعني ل يرجع �إىل نق�س  �

أبنائه، �أو عجز يف طبائعهم،  يف ��شتعد�د�ت �

أ�شباب تربوية و�جتماعية طارئة  بل يرجع �إىل �

ول������و تو�فرت لعلمائنا بع�������س �ل�رصوط �لتي 

خرى ملا  تو�فرت لغريهم من علماء �لأمم �لأ

قل �إبد�عهم، ول �أجدبت عقولهم فليعمل كل 

�شاب منا على �إتق������ان علم من �لعلوم �أو فن 

من �لفنون، وليع������ن بتنمية روح �لخرت�ع يف 

خر�ج �لبالد  عقله  وليعل������م �أن خري و�شيلة لإ

�لعربية من تخلفها هي �لخت�شا�س �لعلمي 

)32(
بد�ع �لفني و�ل�شناعي و�لتقني«. و�لإ

ختام القول:

لنق������ف جمعياً وقفة رج������ل و�حد لنفتح 

آذ�ننا لنقف  أ�شماعنا و� �أذهاننا وعقولنا قبل �

هذه �لوقفة �ل�شاخمة و�شنتذكر معاً �خلطاب 

�لتاريخي �لذي وجهه �لقائد �خلالد حافظ 

�شد �إىل موؤمتر �ل�شبيب������ة و�لطلبة �لعاملي  �لأ

�ملنعقد يف مو�شكو عام /1983/ و�لذي قال 

جيال  فيه �شيادت������ه »�إذ� كان لكل جيل من �لأ

م�شوؤولي������ات تخ�ش������ه، فاإن �خت������الف �أفر�د 

�جلي������ل �لو�حد بع�شهم ع������ن بع�س يفر�س 

عليه������م م�شوؤوليات م�شرتكة ميكن جمعها يف 

ميثاق و�حد نطلق عليه ��شم ميثاق �ل�شباب،« 

مل �لعتز�ز  فاإذ� ذكر �ل�شباب ذك������ر معه �لأ

يثار و�لبطولة، ف�شن  ق������د�م و�لإ بالنف�س، و�لإ

�ل�شباب �شن �ملبالغ������ة يف كل �شيء ل بل هي 

�شن �حلما�شة، و�لطموح و�لتفاوؤل ولكن بع�س 

�شبابن������ا قلب������و� �إميانهم �إىل �ش������ك وتفاوؤلهم 

�إىل ت�ش������اوؤم و�طمئنانه������م �إىل قل������ق و�أملهم 
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حالم  ي������ام كما متر �لأ أ�������س، متر بهم �لأ �إىل يا

حاجاته������م ثقيلة، ونفو�شه������م �شيقة، يحبون 

�للذ�ت �لرخي�شة و�لنجاح �ل�شهل ويف�شلون 

�للهو على �جل������د و�لر�حة على �مل�شقة. نعم 

ن�ش������ان �أن يقلب �جتاه �لزمان  لو ��شتطاع �لإ

ويرج������ع م������ن �ل�شيخوخ������ة �إىل �لكهولة ومن 

�لكهول������ة �إىل �ل�شباب. لع������رف كيف ي�شتمتع 

باحلي������اة وكي������ف يح������دد م�شوؤولياته يف كل 

مرحل������ة من مر�حل �لعم������ر �إل �أن �ل�شيخ ل 

ي�شبح �شاباً كم������ا �أن �ل�شاب ل يعرف  قيمة 

�لزمان ول يحر�س على �شبابه حر�س �ل�شيخ 

على حياته، وتلك هي ماأ�شاة �حلياة. �لطفل 

ل ي������درك م�شتقبل������ه  و�ل�شي������خ ل يخرج من 

ما�شيه، و�ل�شباب ليعرف حا�رصه، ول �شبيل 

�إىل �لتغل������ب على هذه �ملاأ�شاة �إل �إذ� �شعر كل 

ه م������ن �مل�شوؤوليات، وعرف  جيل مب������ا يخ�شّ

كيف يوفق بينها وبني حاجاته و��شتعد�د�ته. 

خوة �إن �ل�شباب  ليبلغ 
أيها �ل�شباب و�لأ � 

غايته �إل �إذ� تعود �لعفة و�حلكمة  و�ل�شجاعة 

ق������د�م  و�لإ و�لنظ������ام  و�ل�ش������دق  و�لعد�ل������ة 

خال�س و�مل������روءة، لذلك فاأول �أمر يجب  و�لإ

عل������ى �ل�شب������اب �أن يتعهده عل������ى نف�شه هو: 

�شيان������ة �شبابه من �لعبث ووقايته من �ملر�س 

وحفظ������ه من �لف�ش������اد �خللق������ي، و�ل�شالل 

�لفكري. وثاين �أمر يجب �أن يتعهده �ل�شباب 

خال�س  ه������و �لتفاوؤل باخلري. وثال������ث �أمر �لإ

ميان بالعقل و�لعلم.  للحقيقة. ور�بع �أمر �لإ

وخام�س عهد هو �ل�شعور بامل�شوؤولية و�لتقيد 

بالنظام و�لثبات يف �لعمل. و�شاد�س عهد هو 

بن������اء عالقات �شوية م������ع �لنا�س على مبادئ 

خ������الق �لفا�شلة و�لقيام مبا يفر�شه عليه  �لأ

أ�شا�س كل تلك  �لقان������ون. و�شابع عهد وه������و �

خال�س للوطن،  خال�س للوطن، �لإ �لعهود: �لإ

)33(
خال�س للوطن«. �لإ

خا�صة القول: 

لقد �آن لنا جمعي������اً �أن ن�رصب من �ملنهل 

�لروي �ل�شايف �ل������ذي �رصب منه قادة �لفكر 

يف كل زم������ان وم������كان، و�أن ن�ش������ري يف طريق 

بد�ع حت������ى نبلغ �ملوؤمل  �حلرية و�حل������ق و�لإ

من������ا فليقل كل �شاب يف نف�شه �إن �حلياة مثل 

أم������ل وعمل فهي مثل من جهة ما هي خربة  و�

و�قتبا�س وهي �أمل من جهة ما هي تطلع �إىل 

م�شتقبل �أف�شل، وهي عمل من جهة ما هي 

�إ�شالح للحا�رص. 

فاإذ� ما ��شتطعنا نحن �ل�شباب �أن نحقق 

ذلك كله بعزم و�شرب، �إذ� ��شتطعنا �أن نعي�س 

فكر وقي������م ومبادئ �لقائ������د �خلالد حافظ 

�شد �أمكننا �أن نقول بكل ثقة و�طمئنان �إن  �لأ

أيها �ملهاجرون مرحباً بكم  �مل�شتقبل لنا، ويا �

وبعودكم، عودو� فالديار قد �أ�شبحت عامرة 

و�لقف������ار حتولت �إىل جنات خ�رص�ء، و�لغيث 

طل وجرت �ل�شيول.
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أكاد ل اأعرف ا�شتعمالً مل�شطلحي التاريخ والزمان يف �شعر اأمة من الأمم  ا

مبث������ل ما كرث هذا ال�شتعمال يف ال�شعر العربي، حتى بات بع�شنا ي�شف هذا 

مر ل يقت�رص على ال�شعر، بل يتكرر  ال�شتعمال بالهو�س املر�شي! �شحيح اأن الأ

يف حياتن������ا اليومية وخطابنا العادي، وبالت������ايل ي�شري طبيعياً اأن ينعك�س هذا 

يف نرثنا و�شعرن������ا وحواراتنا، لكن ما مييز هذا التكرار هو غزارته يف �شعرنا 

خا�ش������ة من ناحية، و�رصعة - بل خفة- تقل������ب موقف �شعراء كرث من التاريخ 

والزمان فيما بني نقي�شي التفاخر والهجاء،من ناحية ثانية!

باحث ودبلوما�شي �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان حممد حمد�ن.

❁

ò

مناذج للتعامل ال�شعري

مع التاريخ والزمان، مباهاة وهجاء!

❁
د. خري الدين عبد الرحمن
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 يت������م هذا التقلب ب�سهول������ة - بل وبخفة 

اأحيان������اً- وال يقت�������ر عل������ى املوق������ف م������ن 

هداف  التاري������خ والزمان، فيمتد حتى اإىل االأ

وال�سع������ارات- بل اإىل االنتم������اء ذاته، بحيث 

خ������رة كي������ف جعلت  �سهدن������ا يف العق������ود االأ

واالنهي������ارات وف�سول  الهزائ������م  �سدم������ات 

م������ال بع�سنا  حب������اط املتوالي������ة وتبدد االآ االإ

يقفز من تطرف يف متجيد انتمائنا العربي 

والتباه������ي واالعت������زاز الهائل ب������ه اإىل تنكر 

لالنتم������اء وا�ستقالة من������ه! باملنا�سبة، مل ترد 

آيات القراآن  كلمة التاريخ اإطالقاً يف اأي من ا

الكرمي، وهذا م������ا يزيد من دواعي التعجب 

لك������رة ما ن�ستعم������ل ونتداول ه������ذه الكلمة، 

ونغرق يف غياهبها.

ولئن ت������زاوج التاري������خ، ال������ذي ال �سبيل 

اإىل يق������ن ب�سواب ما و�سلن������ا منه وعنه،مع 

�سطورة على نحو ما، فقد الحظ الدكتور  االأ

حممد عجين������ة يف توطئة كتاب������ه )مو�سوعة 

�ساطر اأو  أن������ه مل تع������د االأ أ�ساط������ر العرب( ا ا

�سطوري«  ول������ن« و»الفك������ر االأ أ�ساط������ر االأ »ا

عب������ارات �سنيع������ة.. واإمنا غ������دت منطاً من 

اأمن������اط التعبر والتفكر جدي������راً بكل عناية 

أ�سكال  واهتم������ام.. ال�سيم������ا اإذا اعتربن������ا اأن ا

�سطوري قد تبدو من خالل بقاياها  الفكر االأ

املرت�سبة يف الع������ادات واملمار�سات اليومية.. 

ن�س������ان وحده هو الكائن ال������ذي ال يقنع  فاالإ

نظمة  مبا هو موجود.. فين�ش������ئ �لرموز و�لأ

بدي �إىل  �لرمزي������ة �إعر�باً منه عن توق������ه �لأ

آف������اق �أخرى غري �لتي يقع عليها منه �حل�س  �

در�ك وع������ن نزوع������ه �إىل �أن ي�شنع عاملاً  و�لإ

أنه ل ي�شت������وي و�إياه فاإذ� هو  مع������رب�ً عنه �إل �

يطمح �إىل جتاوزه با�شتمر�ر..

❁    ❁    ❁

لئن تعامل �ل�شاعر �ملت�شوف �ملبدع جالل 

�لدين �لرومي مع �لزمن يف جتاوز للمقايي�س 

�ل�شائدة و�ملفهوم �ملتد�ول، كما يف قوله:

»�صه، اإىل متى اأئن؟

فحتى مئة قرن �صيظل هذا العامل يدور على 

اآهاتي،

ويلف على ح�رصاتي..«

فاإنه كان يتمثل مفهوم �ملت�شوفة عموماً 

للزمن، كما هو �حل������ال عند حمي �لدين بن 

عربي مثاًل ن�������رصب مثاًل على جتاوز �لفهم 

�ل�شائ������د �ملتعارف عليه للزم������ن و�ملح�شو�س 

أه������م معتق������د�ت �ل�شوفيني  � مع������اً،�إذ م������ن 

�شالميني �عتبارهم �أن �لزمن وهم، �أو على  �لإ

ق������ل �خرت�ع �إن�ش������اين، ويجمعهم �لعتقاد  �لأ

بانق�شام �لوجود.. حيث �حلقيقة �حلقيقية 

أو  تكم������ن يف �لكل و�لوح������دة، ل يف �لتجزوؤ �

�لفردية، جتاوز �بن �لفار�س �لو��شح للزمن 

يف قوله:
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مدامة احلبيب  ذكللر  على  �رصبنا 

الكرم يخلق  اأن  قبل  بها  �صكرنا 

ويف �ل�شع������ر �ملعا�������رص ب�شائ������ر �شنوفه، 

�لز�خ������ر با�شتخ������د�م م�شطلح������ات �لزم������ن 

و�لوقت و�لتاريخ، تلقي �آلم �لنكبات و�لهز�ئم 

و�لنك�شات و�ملحن و�لنهيار�ت ظاللها على 

تفاع������ل �ل�شعر�ء مع تل������ك �مل�شطلحات.هنا 

نن������اأى عن �شع������ر �لتك�شب و�ملدي������ح �لنفاقي 

معه������ا، قالباً �حلقائ������ق وما�شخ������اً �لوقائع. 

ظ������ل مطلع �لن�شيد �لوطن������ي �ل�شود�ين مثاًل 

أ�شماعهم  يتك������رر يف خو�طر ماليني �لنا�س و�

�شنين������اً على نح������و يومي تقريب������اً: »�أمتي يا 

جم������اد و�ملا�شي �لعري������ق« لكنهم بعد  �أمة �لأ

قنعة ومت������زق �لغاللة  عقود من �شق������وط �لأ

�خلادع������ة، �أيقظتهم ق�ش������وة �لو�قع من �أ�رص 

رغبات م�شتهاة تخيلوها وقائع ر��شخة، ومن 

مل  �رصنق������ة �أوهام ر�حت تتبدد، ويت�شاعف �لأ

ليبلغ مبلغاً قا�شي������اً عندما ينتقل �ل�شعر من 

مبالغات �ل�شور �لز�هية و�لوعود �ل�شهلة �إىل 

م�شارحة �لذ�ت و�لغري، كما يف زفر�ت حرى 

مار�تي �ملرحوم خلفان بن  لل�شاعر �لنبطي �لإ

م�شبح تقول:

يللثللور؟ يلل�للصللتللثللار ول  اللللعلللروبلللة ملللالللله ل  جملللد 

اأتللهللاونللا قللد �للصللابللهللم اأم �للصللابللهللم يللللاذا فللتللور؟

)�س ��من ديوانه(

م�شى �ل�شاعر نف�شه، فانتقل من �لت�شاوؤل 

�إىل �ملجاهرة بالنقمة حمدد�ً م�شوؤولية �أفول 

جمدنا:

جملللللللد الللللللعللللللروبللللللة قلللللللد اأفلللللللل

علللللللن علللللر�لللللصللللله بللللليلللللد اللللبلللنلللني

وتلللللقللللل�لللللصلللللملللللت اأوطللللللللانللللللللهللللللللم

بللللليلللللد اللللللطلللللغلللللاة اجللللللائلللللريلللللن 

)�س ��(

ويتخذ �ل�شاعر �لعم������اين �شيف �لرحبي 

�ملوق������ف نف�ش������ه يف ديو�نه )رج������ل من �لربع 

�خلايل( �شاعياً �إىل �إيقاظ �لغارقني يف خدر 

أو�ئلنا،  �لتغني و�لتباهي و�لعتز�ز مبا فعله �

في�شفع �ملخدرين قوله:

املليارات من  ن�صان  الإ يلزم  كم   

الوحل؟ مللن  تاريخه  يغ�صل  كللي 

 يف�شح حممد �لرطبان بدوره �ملوؤرخني، 

مة باأ�رصها بالتاريخ،  مبثل ما يعري تعامل �لأ

فيقول:

نحن اأمة تّعودت على اأن تكتب تاريخ ما يحدث..

ومل تتعّود على اأن ت�صع على الهام�س نقدًا -ولو 

قليًا- ملا يحدث

وليتنا كّنا ن�صجل ما يحدث.. كما حدث..

بل اإننا ن�صجله كما يريد �صانع احلدث!

...

ما الذي يجعل »نابليون« رجًا عظيمًا و»هتلر« 

رجًا �صيئًا وطاغية؟

وكاهما ل يجيد �صوى الغزو واإ�صعال احلروب.
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اإنهم املوؤرخون.. واأ�صياء اأخرى.

�ح�ش������ل على »م������وؤرخ« �شيئ، 

حت�ش������ل عل������ى »تاري������خ« جي������د. 

)�لوطن، �لريا�س، 2007/5/26( 

هل تذكر هذ� �ل�شاعر قول رئي�س 

�شب������ق  �حلكوم������ة �لربيطاني������ة �لأ

أّن  � »�أعل������م  ت�رص�ش������ل:  ون�شت������ون 

نني  �لتاريخ �شيكون رحيماً معي لأ

أو تذكر �أن  أن������وي كتابته بنف�شي« � �

�مل�شكوت عنه يف �لتاريخ، وما هو 

حمظ������ور مد�ناة خطوطه �حلمر، 

هو �أ�شعاف �ملعلن و�ملقروء و�مل�شموح بتد�وله، 

قوي������اء و�ملنت�رصون هم �لذين �أملو� على  فالأ

�ملوؤرخني ما قالو�، وما �شوف يقولون!..

❁    ❁    ❁

دوني�������س مع �لتاريخ �شاأن خمتلف. لي�س  لأ

أد�ة حتري�س،  �لتاريخ عند �أدوني�س رمز�ً، ول �

ول مدع������اة تفاخر وزهو، ول م�شجباً لتعليق 

�لهز�ئم و�خلطاي������ا، و�إمنا هو مادة متحولة، 

تتغري �شع������ود�ً وهبوطاً. لع������ل �أو�شح تعامل 

دوني�س م������ع �لتاريخ هو يف ق�شيدة  �شعري لأ

آة �لتاريخ(: )مر�

- : املوت

وىل جتففت وانع�رصت )بقية الرطوبة الأ

من طينها ال�صاعات،

ما تبقى �صار اإىل ملوحة

اأو رمبا �صار اإىل مرارة

- جذور احلياة:

)وقيل فيه ماء

تاأخذه ال�صم�س لها غذاء

ت�صنع من فتاته البخار اأو ت�صبه كاجلمر

يف حفرة عظيمة كالدهر

ثم يعود مطرًا(

- حياة التاريخ:

)ووقف املاء معي زمانا

..

مواج كاحلجارة و�صارت الأ

هل بلغ التاريخ منتهاه؟

هل اأوماأت �صم�صي اإىل �صواه؟(

- التعامل مع التاريخ

)والتاريخ مثل الطائر
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ن�صان منب�صط يف ج�صد الإ

ي�صدح، اأو يطري، اأو يعي�س يف القبور(.

أبو لوز �إىل �لزمن - بينم������ا ينظر يو�شف �

لياًل ونهار�ً-من منظور �آخر، فهو قد قال:

جلد النهار وجلد الليل �صنوان.

والليل اأنثى،

وهذي ليلتي امراأة زجنية،

و�َصَمْت �صيقانها بدم من قلب مرجان.

قد كنُت اأ�صكن يف بحر واأخرجني

قوم زنوج من البحر الب�صيط،

اإىل رمل الب�صيطة،

ذئبًا يرتدي كفنًا يف مائه الفاين.

واأ�رصب الليل،

حتى اإن بدا قلمًا قرن ال�صحى

قمت من �رصبي ليحملني

جلد النهار اإىل و�صم هو الثاين )�00�/9/�3(

وهكذ�، يتقنع �ل�شاعر ويحلم يف تنقله ما 

ب������ني و�شم وو�شم.. يحلم يف يقظته ويف نومه 

وفى خياله:

ل�صت اأندل�صيًا،

ول �صاأن يل مبلوك الطوائف،

هديُت قلبِك �صعرًا لو كنُت اأندل�صيًا لأ

قليل الباغة

ل باملديد،

ول باملو�صْح.

مر يل ..ولو الأ

لطرحت خزاماِك يف كل مطرْح )�/�/��00(

...

ل�صت ذئبًا ول من طباعي

العواء على الليل ظنًا من احليوان

باأن الليايل قطيع،

وما جعت يومًا،

ول ِنْبُت �صيدًا

فمثلَي من دون ناب

ل�صت ذئبًا، ولكْن

َتَقّنعُت وجهًا لذئب

لكي ل تع�س حياتي الكاب )�/��/��00( 

)مقتطف������ات م������ن جمموعت������ه �جلديدة 

ن�������رصت يف »�خللي������ج �لثق������ايف- �ل�شارقة- 

.)2007/11/3

قبل هذ� وذ�ك، بلغ������ت حدة نز�ر قباين 

ذروة م������ن ذر�ها عندما ف�شح زيف »ن�شف« 

ما تعلم من تاريخ يف ق�شيدته )من قتل مدر�س 

�لتاريخ(، بقوله:

مللا لللنللا.. مللا لللنللا.. نلوم حزيران

�لللللرصكلللللاء.. كلللللللنلللا  ثللللللللللم  الإ ويف 

الللللبللللطللللولت مللللوقللللف ملل�للرصحللي

ووجلللللللللللوه املللللمللللثلللللللللني طللللللللاء..

وفللللللل�لللصلللطلللني بللليلللتلللهلللم كللللمللللزاد

كللللل �لللصلللار يلللزيلللد حللللني يللل�لللصلللاء..
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قا�صي�س يف زمن الطفولة قراأت اآلف الأ

باء عن النخوة.. والنجدة.. والعزة.. والإ

والفداء.. وال�صخاء.. وال�صجاعة

ثم اكت�صفت عندما دخلت يف الكهولة

باأن ن�صف ما قراأته يف ح�صة التاريخ

ما كان �صوى اإ�صاعة!

بل �إن �لقف������ز بني موقفني نقي�شني على 

ل�ش������ان �ل�شاعر نف�شه ب������ني ق�شيدة و�أخرى، 

أو ق�������رص، وحتى يف نف�س  ط������ال بينهما زمن �

�لق�شيدة �أحياناً فبعدما يعلن نز�ر �كت�شافه 

باأن ن�شف ما قر�أه يف ح�شة �لتاريخ ما كان 

�شوى �إ�شاعة، عاد ليقول يف نف�س �لق�شيدة:

لو قراأنا التاريخ.. ما �صاعت القد�س

و�للصللاعللت ملللن قللبلللللهللا احللللملللراء

عط�صى تللزالللني  ل  فل�صطني  يللا 

ال�صحراء نللامللت  الللزيللت  وعلللللى 

قري�صا تلللنلللادي  ل  فللللل�للصللطللني  يلللا 

فللقللريلل�للس.. مللاتللت بللهللا اخللليللاء

امللللللروءات متلللوت  اأن  الللللذل  ذروة 

اللللللللوراء! الللللللللوراء  اإىل  وميللل�لللصلللي 

ول يلبث �أن ينفي �لتاريخ �أ�شاًل قبل جميء 

�لفد�ئيني، �إذ قال يف �لق�شيدة نف�شها:

قللبلللللهللم مل يلللكلللن هللللنللللاك قللبللل،

ابللتللداء الللتللاريللخ مللن يللوم جلللاوؤوا

�أكرث من هذ�، �أقر نز�ر نف�شه يف ق�شيدة 

أنه قد حتول يف  )هو�م�س على دفرت �لنك�شة( �

)حلظة( م������ن حال �إىل حال،من �شاعر يكتب 

�حل������ب و�حلنني �إىل �شاع������ر يكتب بال�شكني، 

فقال و��شفاً حتوله:

اأنعي لكم يا اأ�صدقاين اللغة القدمية

والكتب القدمية

اأنعي لكم

حذية القدمية كامنا املثقوب كالأ

ومفردات العهر والهجاء وال�صتيمة

اأنعي لكم.. اأنعي لكم

نهاية الفكر الذي قاد اإىل الهزمية..

يا وطني احلزين

حولتني بلحظة

من �صاعر يكتب �صعر احلب واحلنني

 اإىل �صاعر يكتب بال�صكني..

..

خا�صة الق�صية توجز يف عبارة:

قد لب�صنا ق�رصة احل�صارة، والروح جاهلية

بالناي واملزمار

ل يحدث انت�صار..

أم������ا �ل�شاعر �لعر�قي معروف �لر�شايف،  �

فقد ��شتوقفته م�شاألة �لعبث بالتاريخ، فذهب 

�إىل رف�س معظم كتب������ه و�شخو�شه ورو�ياته، 

و�تهمها بالتلفيق �إذ قال:

فرابنا احلا�رصين  بللاأمللر  نظرنا 

ن�صدق الللغللابللريللن  بللاأمللر  فكيف 
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ومللللا كللتللب اللللتلللاريلللخ يف جلللل ما

ملفق حللديللث  اإل  لقرائها  روت 

�خت������ار حمم������د �ملاغ������وط �شع������ود �أحد 

�لتالل �لقريبة من �لتاريخ و�ل�شتنجاد ببع�س 

رموزه، ط������ارق و�خلن�شاء و�ملتنبي، و�جللو�س 

عاري������اً بانتظار ربيع تنبت لن������ا فيه �أهد�ب 

جديدة و.. دموع جديدة:

�صاأ�صعد اأحد التال 

القريبة من التاريخ 

واأقذف �صيفي اإىل قب�صة طارق 

وراأ�صي اإىل �صدر اخلن�صاء 

وقلمي اإىل اأ�صابع املتنبي 

واأجل�س عاريًا كال�صجرة يف ال�صتاء 

حتى اأعرف متى تنبت لنا اأهداب جديدة، 

ودموع جديدة يف الربيع؟.

و�إذ� كان �ملاغوط هنا قد ��شتخدم مكاناً 

)�أحد �لتالل( ليلغ������ي قروناً تف�شله عن من 

أ�شه �إىل  أو�ش������د ر� قذف �شيف������ه �إىل قب�شته و�

�شدرها و�أعار قلم������ه �إىل �أ�شابعه، فقد جاء 

�خت������ز�ل �مل������كان و�لزمان طاغي������ا لدى )لو 

ت�ش������و(، �ل�شاع������ر �ل�شيني، �إذ دف������ع بخياله 

ليحيط بالعامل ويتجاوزه �إىل �ل�شماء:

بلللعللليلللدًا،  تللل�لللصلللافلللر  اأن  غللللري  مللللن 

كله الللعللامل  تللعللرف  اأن  ت�صتطيع 

الللنللافللذة مللن  تنظر  اأن  غللري  مللن 

ال�صماء طريق  ترى  اأن  ت�صتطيع 

أبو �لقا�ش������م �ل�شابي حقبة  وح������ني عا�س �

مل و�لثقة بالذ�ت وبالغد  حفلت بالتفاوؤل و�لأ

مة، قال: و�لأ

لك الويل ما �رصح املظامل من غد 

امل�صت�صعفون و�صمموا اإذا نه�س 

ترى هل كان �ل�شابي �شوف يحافظ على 

أنه عا�س �نهيار�ت  نف�س درجة �لثقة بالغد لو �

أيامنا؟ �

تكالب������ت على �ملب������دع �ل�رصير عبد �هلل 

�لربدوين �آلم حمنته �لذ�تية، وحمنته �ليمنية 

�لوطنية، وحمنت������ه �لعربية �لقومية لقد ر�أى 

�لربدوين ما حوله فو�شى متناق�شات تتز�وج 

وتتحال������ف وتت�ش������ارع، فقال و��شف������اً حاله 

وحالها:

وتللا�للصللى �للصللعللري ونللللام �للصللعللوري

القفار �صمت  فللوق  الليل  نومة 

واأنلللللا يف دملللي اأ�لللصلللري وفلللى اأر�للصللل

فللللللكللللللار لللللللي �لللللرصيلللللد ملللقللليلللد الأ

ملللللاين بللللللا قللتلليللل الأ وجلللريلللح الإ

وديلللللللاري اأمللللتللللي  وغللللريللللب يف   

كللللل مللللا حللللللويل علللللللي غلل�للصللوب

نلللاقلللم ملللن دمللللى علللللى غلللري ثللار

حو�ل �إىل  �شي������اء و�لأ �متدت فو�ش������ى �لأ

�ملوت ذ�ته، فر�ح يقول:
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قتلوين مرات  اأكتب كي ل تقتل

ول بدم املوت الثاين  متحو املوت الأ

حاولت با جدوى،  ماذا اأعمل؟

ومل يلب������ث �أن �ألقى مر�ش������اة �تهامه على 

�شاطئ �لزمان ك�شو�ه، فقال: 

هللللللرب الللللللزمللللللان ملللللن الللللزمللللان

وخللللللللللللوت ثللللللوانلللللليلللللله اللللغلللبللليلللة

حلللللتلللللى الللللللللزمللللللللان بلللللللا زملللللللان

 حللللتللللى املللللللكللللللان بللللللا قلل�للصلليللة

الللللللللليللللل يلللبلللحلللث عللللللن �للصللحللى

واللل�للصللبللح يللبللحللث علللن علل�للصلليللة!

..

ومللللللللللوؤمللللللللللركللللللللللات يلللللرتلللللديلللللن

قلللمللليللل�لللس لللليلللللللى الللللعللللامللللريللللة

مر على نحو  حاول �لربدوين تف�ش������ري �لأ

خمتلف يف ق�شيدة �أخرى، لكنه ظل غام�شاً 

بقوله:

فللللظلللليللللع جلللللهلللللل ملللللللا يللللجللللري

تلللللللدري اأن  ملللللنللللله  واأفللللللللظللللللللع 

وهللللللللل تللللللدريللللللن يللللللا �لللصلللنلللعلللاء

الللللل�لللللرصي امللللل�للللصللللتللللعللللمللللر   ملللللللن 

اأ�لللللللصلللللللاهلللللللدهلللللللم ل  غلللللللللللللللللزاة 

�للللصللللدري يف  الللللللغللللللزو  و�للللصلللليللللف 

أك������رث و�شوح������اً يف �لتف�شري �إذ قال  وكان �

يف ق�شيدة ثالثة حمدد�ً �مل�شوؤولية يف �شلوك 

ن�ش������ان، ل يف غ������در �لزم������ان ول يف بوؤ�س  �لإ

�ملكان:

ما اأ�صدق ال�صيف! اإن مل ين�صه الكذب

واأكذب ال�صيف اإن مل ي�صدق الغ�صب

ماذا فعلنا؟ غ�صبنا كالرجال ومل

ن�صُدق.. وقد �صدق التنجيم والكتب

اتللقللدوا لللعللمللوريللة  األللفللًا  ت�صعون 

ال�صهب اإنللنللا  قلللاللللوا:  وللمنجم 

..

ينم على اأُخللرى ل  اليوم  عروبة 

لقب ول  لللون  ول  ا�صم  وجللودهللا 

..

اأبتي اأحللدث عن �صنعاء يا  مللاذا 

 مليحة عا�صقاها: ال�صل واجلرب

حكومتهم ووا�صنطن  احلاكمون 

غربوا ومللا  وا  �َصعُّ ومللا  الامعون 

تر�صيًة ال�صعب  نللبللوغ  القاتلون 

الُقَرب اأجدتهم  ومللا  للمعتدين 

أي�شاً:  وقال �

ملللللللاذا الللللعللللدو اللللقللل�لللصلللي اقللللرتب

اغلللرتب احلللبلليللب  اللللقلللريلللب  ن  لأ

المللتللاء ا�للصللتللهللى  اللللفلللراغ  ن  لأ

 بلل�للصلليء فللجللاء �للصللوى املللرتللقللب!

أنف�شهم باأحكام قاطعة تربر  أر�ح كثريون � �

مر باليمن )!(  �لنكفاء ياأ�شاً عندما يتعلق �لأ

زعماً ب������اأن �ملحنة �لوطني������ة �ليمنية مزمنة، 

�شائكة، تتع�س كل م������ن يقرتب حماولً حلها! 

و�إل �أي تف�شري لقوله:
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واأتع�س النا�س يف الدنيا واأنكدهم

من يركب الليث اأو من يحكم اليمنا

قب������ل عب������د �هلل �ل������ربدوين كان �ل�شاعر 

أبو ري�شة ق������د تعامل على نحو  �ملب������دع عمر �

زمنة و�لع�شور و�لذين  متفجر مع �لدهر و�لأ

ميتطونها، �أو قل ميتطوننا، �إذ قال:

حماها يف  الللتللي  علل�للرص  الأ تلكم 

وقلللللف امللللللللك ملللطلللرقلللا خللزيللانللا

مللا اأظللللن الللعلل�للصللور ملللرت عليها

نلللللللا فلللتلللللللفلللت اأملللللللللا تلللللراهلللللا الآ

و�شار يف ق�شيدة �أخرى على نهج من �شبقوه 

وز�منوه من �شعر�ء عرب كر�شو� نهج �لقد�مى، 

كاملتنبي �لذي بالغ يف �لعتد�د بنف�شه:

�صيعلم اجلمع ممن �صم جمل�صنا

بللاأنللنللي خللري مللن ت�صعى بلله قللدم

أو كاأبي �لعالء �ملعري �لذي قال: �

زمللانلله خللللللري  الأ كللنللت  واإن  اإين 

وائلللللل الأ تلل�للصللتللطللعلله  مل  مبلللا  ت  لآ

أبو ري�شة متحدياً �لزمان: فقد قال �

مل ترت�صف دمعي �صفاه الهوان

ومل يناد الدهر هذا جبان

فاع�صف فاإين �صخرة يا زمان!

أر�د �شعر�ء كرث �لعتز�ز  وحتى عندم������ا �

مة ولو من خالل متكلم فرد،  أو بالأ بال�شعب �

فقد ن������زع عدي������د منهم �إىل حت������دي �لزمن 

أمل يق������ل يو�شف �خلطيب يف ديو�نه  و�لقدر. �

)�لعيون �لظماء للنور(:

اأنلللللللا ملل�للصللعللل اأنلللللللا ملللللللارد جللبللار

ع�صار الإ ول  تخمدين  الريح  ل 

وملل�للصلليللئللتللي قللللدر علللللى اأقلللدامللله

قلللللللللللدار! يللللللللللام والأ تللتللملل�للصللح الأ

فيما بد� مو�زياُ لقول �بن هانئ خماطباً 

�ملعز لدين �هلل �لفاطمي:

قلللللدار ملللا �للصللئللت ل ملللا�لللصلللاءت الأ

فللاحللكللم اأنللللت اللللواحلللد الللقللهللار!

ب������ل �إنه جعل م������ن نف�ش������ه- �أو من ميثل 

وينطق با�شمهم- وقود�ً يتحكم بتعاقب �لليل 

و�لنهار:

اأنللا يف الليل اأ�للرصم جذوتي هللذا 

للليللبللني يل قلللبلللل اللللنلللهلللار نللهللار

كان ج������الل ق�شيماتي مث������اًل بعد ن�شف 

أق������ل جموحاً،  ق������رن من ق�شي������دة �خلطيب �

و�أكرث و�قعي������ة، فالتزم ح������دود �لطبيعي يف 

�شورة جميلة تثق بالغ������د وتوقن بفرج ل بد 

قادم، فقال يف ق�شيدته )وطن �أنت(:

فلللللاإذا اللللنلللور اأغللرقللتلله الللديللاجللي

اأعلللللللللن اللل�للصللبللح اأنلللللله امللل�للصللبللاح

كان يو�ش������ف �خلطي������ب نف�ش������ه قد عاد 

فاأنهى ق�شيدة له متحدثاً عن: 

�صم�س ل غروب لها

تتحدى الليل اأن يقبل

والغروب اأن يكون!
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لكن هذ� �ل�شاع������ر �لثائر �نتهى حمبطاً، 

أو �لزمن �ل������ذي طاملا حتد�ه  ومل يل������م �لقدر �

و��شتخف به،  و�إمنا ترب�أ من خانو� وخادعو� 

وفرطو� يف �آخر ق�شي������دة له )�إعالن بر�ءة( 

�لتي ن�رصت يف �شحيفة �حتاد �لكتاب �لعرب 

دبي، 2006/6/10(. وحتى يف  �شبوع �لأ )�لأ

هذ� �لتربوؤ، مل ين�س )�لزمن( �إذ خاطب هوؤلء 

قائاًل، »م������ن تخدعون يا حو�ة �آخر �لزمن«. 

وهك������ذ� مل ي�شتطع �لتحلل م������ن هاج�س ذ�ت 

أ  �لزم������ن �لذي جعله قبل خم�ش������ني �شنة يبد�

ق�شي������دة )�أغنية �نت�شار لط������رو�دة( قائاًل: 

»كاأن قبل اليوم مل يغم على مدينة م�صاء..«

وينهيها بقول������ه: »كاأن قبل اليلللوم مل يلح 

على مدينة �صباح..«!

أم������ا �ملرحوم حممود دروي�������س، فقد كان  �

للزمن و�لوقت و�لليل و�لنهار و�لتاريخ و�لقدر 

أي�شاً، وكذلك  يف بو�كري �شع������ره ن�شيب كبري �

قد ��شتفزته »�ملو�عي������د �لبطيئة« يف حياتنا 

�لعربية،  لكن������ه تعامل مع هذه �مل�شطلحات 

بو�قعية �أكرب،  وتهي������ب �أن يوغل يف �لتنافخ 

و�ملناطحة و�لدع������اء. نذكر من قدميه مثاًل 

ن�شان( من ديو�نه  قول������ه يف ق�شيدته )عن �لإ

)�أور�ق �لزيتون( �ملن�شور �شنة 1974:

يا دامي العينني والكفني

اإن الليل زائل!

ل غرفة التوقيف باقية

ول زرد ال�صا�صل!

نريون مات، ومل متت روما

بعينيها تقاتل!

وحبوب �صنبلة جتف

�صتماأ الوادي �صنابل..!

❁    ❁    ❁

لك������ي ل يتوهمن �أح������د �أن كرثة �لت�شاغل 

بالتاري������خ و�لزمن �حتكار للع������رب، مل يرتكو� 

ل�شو�ه������م �شيئاً منهم������ا يتعاطى به،  ن�شتذكر 

ق������ول كارل مارك�س،  �ل������ذي ��شتقطب مئات 

�ملالي������ني من �لنا�س يوم������اً،  و��شتعدى مئات 

أي�شاً: �ملاليني �

»�لتاريخ ماكر،  فهو قادر على جعل بطل 

م�س �لرت�جيدي، نكتة �ليوم �لكوميدية«. �لأ

به������ذ� �لفه������م للتاري������خ. ماك������ر�ً، لعوباً، 

دباء  مهذ�ر�ً.. تعامل كثري م������ن �ل�شعر�ء و�لأ

أوروب������ة و�أمريكا وقد و�فق بع�س �لكّتاب  يف �

�لعرب على ه������ذ� �لتعري������ف للتاريخ، فقال 

خريي من�شور مث������اًل: »�لتاريخ لي�س مبارزة 

حتتك������م �إىل �لفرو�شية وقيمه������ا، �إنه حم�شو 

بالد�شائ�س و�ملكائد و�ملوؤ�مر�ت حتى جذوره« 

)�خللي������ج،  �ل�شارق������ة، 2007/6/4( لكن ما 

ذه������ب �إليه كارل مارك�س ل يبتعد عن جوهر 

أل������ف وثالثمئة  أبو �ل������درد�ء قبله با م������ا قاله �

�شنة:
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»مع������روف زماننا منكر زم������ان قد فات، 

ومنكره معروف زمان مل ياأت«.

�ن�شحب ه������ذ� �لفهم �ملارك�ش������ي للتاريخ 

أي�شاً ب�شكل ما يف قول �ل�شاعر  عل������ى �لزمن �

ملاين �ملبدع )رتولد بريخت(: و�مل�رصحي �لأ

»اأي زمن هذا الذي يو�صك فيه احلديث عن 

�صجار اأن يكون جرمية، الأ

نه يعني ال�صمت عن فظائع اأ�صد هوًل«. لأ

)يفغين������ي  �لرو�ش������ي  �ل�شاع������ر  وذه������ب 

يفتو�شينك������و( �أبعد ما بلغه بريخت،  �إذ قال 

يف �إحدى ق�شائده: 

»مل تكن الكاب تعرث على اللحم، 

فكانت ت�صطر اأن تاأكل الزمن!«.

�أما �ل�شاعرة �لبلجيكية )مرييام فان هيي( 

فتعامله������ا مع م�شطلح �لزمن خمتلف فتقول 

مثاًل يف ق�شيدتها »يف �لطريق �ل�رصيع«:

»كان باإمكانك اأن ترى

كيف كانت الريح ت�صف

كان يوم اأحد،  �صباحا

خارج حياته وحياتنا

وقف هادئا متاما

مثل ح�صان يف مرج مر عليه الزمن

مكثنا �صاعة اأو اأكرث

غري قادرين على الكام

عندها تناولت ورقة وكتبت:

هنالك كلب يقف على ال�صطح

وكان الوقت �صباحا باردا

ونحن ن�صري م�رصعني يف الطرقات..«

وهلل يف خلقه �صوؤون!

❁    ❁    ❁

مام علي بن �أبي طالب عن �شتم  نه������ى �لإ

�لزمان ولوم������ه، �لتز�ماً مبا ح�������س �لقر�آن 

�لكرمي عليه، وه������و ما �شددت �ل�شنة �لنبوية 

ن�شان و�ملجتمع  أي�شاً،  من حتم������ل �لإ علي������ه �

ن�َصاِن  ْي�َس ِلاإِ مة م�شوؤولية �أعمالهم »َواأَن لَّ و�لأ

لَّ َملللا �َصَعلللى« وكذلك »َفَملللن َيْعَملللْل ِمْثَقاَل  اإِ

ًا  ٍة �رَصّ ٍة َخلللرْيًا َيلللَرُه* َوَملللن َيْعَملللْل ِمْثَقلللاَل َذرَّ َذرَّ

َيلللَرُه«،  لكن مبالغات �أكرث �شعر�ئنا �ملعا�رصين 

قد�ر  ذهبت بعيد�ً يف لوم وحتدي �لزمن و�لأ

أو �شتمه لقد  و�لتاأرج������ح بني �لتغني بالتاريخ �

مام �ل�شافع������ي �إىل �لتحلل من ندب  دع������ا �لإ

يام و�شتمها،  فيما يخرج عن  �حلظ ولوم �لأ

�مل�شوؤولية �لب�رصية من ق�شاء وقدر:

تلل�للصللاء ملللللا  تلللفلللعلللل  يللللللللللام  الأ دع 

الق�صاء حللكللم  اإذا  نف�صا  وطلللب 

الللللللليلللايل حللللللادثلللللة  جتللللللزع  ول 

فلللملللا حلللللللللوادث الللللدنلللليللللا بللقللاء

لكن و�قع �حلال يف حياتنا �ملعا�رصة هو 

قد�ر  تفاق������م و��شت�رص�ء توجيه �لل������وم �إىل �لأ

و�لزم������ان و�للي������ايل و�لتاري������خ يف كل �شغرية 

وكبرية يف حياتنا �لعربية �ملاأزومة.
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ويكاد �ملرء يعذر �شعر�ء �شفعتهم �لوقائع 

حد�ث �لتي كن�ش������ت �أحالماً  و�شدمته������م �لأ

وردية زرعوها يف خمي������الت �لنا�س، وبددت 

قالع������اً من �لوهم �أقاموه������ا على تخوم غد 

�أ�شناماً  بالنت�شار�ت، وعرت  زعموه و�عد�ً 

أنها  ب�رصي������ة �أغوو� �لنا�س بعبادته������ا ز�عمني �

�شانعة معج������ز�ت فبدت �إمعات ه�شة بائ�شة 

ألي�س هذ� حال �أكرثن������ا، فلماذ� يالم �ل�شعر  �

�شنام  و�ل�شع������ر�ء عندم������ا تتقاف������ز تل������ك �لأ

�لب�رصي������ة من وعوده������ا �إىل نقي�س ما ب�رصت 

ب������ه و�دعته ووعدت به م������ن حترير وتوحيد 

و��شتع������ادة كر�مة وحتقيق رف������اه، ومع ذلك 

أو  أو نفاقاً � تظ������ل جتد من ي�شجد لها غب������اء �

أمل ي�شبح حال وعود وعهود  أو قه������ر�ً؟ � رعباً �

أه������د�ف مدعاة �رصعان ما نك�س �أ�شحابها  و�

أ�شبه  عنها بعد �أمي������ان مغلظة على �إجنازها �

بغودو �لذي لن ياأتي، �أو مبيعاد عمر بن �أبي 

ربيعة �إذ ��شتكى:

كلللللللملللا قلللللللللت مللللتللللى مللليلللعلللادنلللا

غد! بعد  وقللالللت  هند  �صحكت 

م�س من  ويف �شي������اق ما �شاع بني عرب �لأ

�إلقاء �للوم على �لزمان و�لتذمر منه، حذرت 

أبيات مرة �ل�شخرية،  ن�شبت لل�شاعر �مل�رصي  �

ح�شن بن خاقان، ون�شبها بع�شهم �إىل �شاعر 

دم�شقي، من طغيان هيمنة �ليهود على عاملنا 

قبل نحو قرنني:

اللللزملللان قلللد بلغوا »يلللهلللود هلللذا 

آمللللالللللهللللم وقللللللد ملللللكللوا غللللايللللة ا

املللللللال مللنللهللم واجللللللللاه عللنللدهللم

ومللللنللللهللللم املللل�لللصلللتللل�لللصلللار وامللللللللللك

يا اأهل ذا الع�رص قد ن�صحتكم، تهودوا، فقد 

تهود الفلك!«

لكن نز�ر قب������اين عار�س هذ� يف خطابه 

�إىل �أطفال �نتفا�ش������ة �حلجارة يف فل�شطني 

أنهم »بهرو� �لدنيا وما يف يدهم  �لذين �عترب �

�إل �حلجارة، و�أ�شاءو� كالقناديل..«، فقال:

»اإن هذا الع�رص اليهودي وهم �صوف ينهار

لو ملكنا اليقينا..«

لقد مل�س ن������ز�ر تر�كم فع������ل يوؤ�ش�س لغد 

�رص�ر  خمتلف مع تعاقب �أجي������ال �لفد�ء و�لإ

�شطوري �لفل�شطينية، ويدرك �أن �حلا�رص  �لأ

يف حي������اة �لأمم –كما يف حي������اة �لفرد- هو 

حلظ������ة �لفعل �ل������ذي يُ�شن������ع �مل�شتقبل به. 

أن�شاه تر�كم هذ� �لفعل ما كان قاله  وكاأمن������ا �

قبل �شنو�ت قليل������ة يف مو�شع �آخر �شود�وي 

من ق�شيدته )من قتل مدر�س �لتاريخ( �لتي 

��شت�شهدنا ببع�شها �أعاله:

»من اأين ياأتينا الفرح

ولوننا املف�صل ال�صواد

نفو�صنا �صواد.. عقولنا �صواد

داخلنا �صواد.. حتى البيا�س عندنا

مييل اإىل ال�صواد
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من اأين ياأتينا الفرح

وكل ما يحدث يف حياتنا م�صل�صل ا�صتبداد«.

وهو نف�شه قد قال يف ق�شيدته »من�شور�ت 

فد�ئية«:

آل اإ�رصائيل ل ياأخذكم الغرور »يا ا

عقارب ال�صاعة اإن توقفت

ل بد اأن تدور

ر�س ل يخيفنا اإن اغت�صاب الأ

فالري�س قد ي�صقط من اأجنحة الن�صور

والعط�س الطويل ل يخيفنا

فاملاء يبقى دائما يف باطن ال�صخور

هزمتم اجليو�س، اإل اأنكم مل تهزموا ال�صعور

�صجار من روؤو�صها قطعتم الأ

وظلت اجلذور«.

تدفق������ت مي������اه كثرية يف ج������دول حياتنا 

�لعربية منذ حتدث ن������ز�ر قباين بهذه �لثقة 

عن عودة عق������ارب �ل�شاعة �إىل �لدور�ن بعد 

آ�شن وملوث  توقفها. كان من تلك �ملياه ما هو �

وموبوء.

وبع������د،  قد يكون �لتاري������خ ماكر�ً،  وقد 

أو �أن  يحلو لكل من������ا �أن يتهم �لزمن بالغدر، �

قد�ر بالظل������م و�لعبث،  لكن جوهر  ي�ش������م �لأ

ن�ش������ان م�شدر ما يكابده  �حلقيقة هو �أن �لإ

أ من �لذ�ت وبها،   ن�شان، و�أن �لتغي������ري يبد� �لإ

�شعر�ً ونرث�ً و�شل������وكاً! لذلك خرج من ي�شف 

ر�هننا وما تر�كم من �إحباط و�نكفاء ب�رص�حة 

أ�شد،  وبو�قعية �أدق، كقول د. قا�شم عز�وي  �

يف ق�شيدته )�رصخة(:

»ما عاد ي�صغلهم �صوى

فاتورة املاء التي ارتفعت

و�صعر الكهرباء

واخلبز واملازوت

يف حمى الغاء

فالقوم قد �صاروا عبيدا للرغيف«!

وقد ��شتخدم عز�وي نف�شه تعبري�ً مبتكر�ً 

يف حديثه عن �لوقت �إذ قال:

» عبثا ت�صري على رمال الوقت

ممتطيًا ظالك

فاردا جنحيك

متكئا على كتف الفرات

ل تبك يا بن اأمي على قتاك

فاملوتى ا�صرتاحوا

واأنت وحدك يف الفاة

ولي�س ي�صعفك ال�صفري

وقد غزاك اخلوف

والوجع املقدد

والدوار..«

لكن هذه �لو�قعية يف �لتعامل مع �لزمن 

-ما�شياً وحا�رص�ً- �ملتحررة- �إىل حد بعيد- 

من �ل�شعار�تية و�لغرق يف �لتباهي قد نحت 

منحى �آخر لدى جي������ل �ل�شعر�ء �جلديد يف 

أ مثاًل عن تز�وج  عدة جمتمعات عربية. نقر�
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حمنة �لفرد/ �لوطن يف ق�شيدة )عند برودة 

�ملرمر( لل�شاعر �لعر�قي ماجد موحد:

»تبا للنهايات!

تاأخذ دهري ال�صغري

اإىل �صبات مفتعل

اإىل �صخب يلهث بني فرا�صات ميتة

..

اأين ذهبت اأيتها ال�صنوات ال�صغرية!؟

اأين طفولتي؟

كل طفولتي �صنة واحدة

تعلمت من خوفها �صهرا منهزما

كانت الليايل ترك�س باجتاه النهارات

النهارات التي اأوقفها الفزع

عند حلظة ميتة..«

حباط  يطالعنا وجه خمتلف لل�شياع و�لإ

و�إح�شا�������س �لهزمية وعبث �لزمن،  ب�شباحه 

و�شنو�ت������ه،  يف ق�شي������دة )�لع������د�ء( لل�شاعر 

�مل�رصي �إبر�هيم د�ود:

»طريق وا�صح ب�صكل مريب

ونهايته وا�صحة

وقفزة واحدة تكفي..

ليتجاوز وخزًا

خرج منذ ال�صباح معه

..منذ �صنوات وهو.. هكذا!

يتقدم قبل »�صارة« البدء

فيفقد قوته وحما�صه

عندما ي�صطر؟ بحكم اللعب؟ اأن

يعود كما كان

كان با�صتطاعته اأن ينتظر

وياأخذ نف�صًا عميقًا

اأو يعد من واحد اإىل ع�رصة

..ولكنه منذ �صنوات.. هكذا!

ل ي�صتطيع ول حتتمل رئتاه نف�صا عميقا

..

مل يهتم اأبدا مبتابعة النجوم

نه يغلق ال�صباك دائما لأ

ول ينظر اإىل ال�صماء اأبدا

ن اهلل طوال الوقت معه لأ

ومل يفهم كيف �صيلتقي بحبيبته

غدا

ولكنه يعرف جيدا اأنه

يجري

فقط.«

أم������ا رفعت �شالم،  وه������و �شاعر م�رصي  �

أي�ش������اً،  فق������د حترر من �لوق������ت. فقال يف  �

ق�شيدته )ملاذ�(:

..«

وقات اأنا مفرتق الأ

ل وقت يل

�صخرة يف هزيع الف�صول

تخزن الرياح وال�صهوات الغام�صة،

 ..
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فلماذا ت�صيق العبارة والوقت،

ملاذا ي�صيق عني اجل�صد؟

حقل خ�صيب ل�صتجار ال�صهوات النافرة«

م�شى �شاعر م�رصي �آخر �أكرث �شباباً، هو 

ح�شن خ�رص، يوغل يف خمالفة �شائد �لتعامل 

م������ع �لوقت،  فقال يف زف������رة حنق �إز�ء و�قع 

موغل يف �لظلم و�لب�شاعة:

»حني �رصمت كلبني متاما

تركنا النهار لكم،

ل�صعيكم،

لعوائكم اخلائب.

نحن الكاب احلقيقيني

حد، ل نحمل �صوءا لأ

لكن خوفكم يوقظ ذاكرة الطرائد

فينا

خوفكم ي�صعرنا

لترتكوا الليل لنا

لعوائنا الذي نادرا ما يعود

بعد اأن فارقنا الرمل والزراعات

ول ترك�صوا وراءنا يف ال�صوارع

آملت اأج�صادنا حجار ا فالأ

واأقعدت كثريين منا

بد. رمبا. اإىل الأ

ومثله زه������رة ي�رصي، �ل�شاع������رة �مل�رصية 

�ملول������ودة بعد ع������ام من ح������رب 1973 �لتي 

أنه������ا �آخر حروب م�رص، و�إن  �أ�رص �ل�شاد�ت �

أم������ر جي�شه بعد ذلك بخو�س حرب  كان قد �

�ش������د ليبيا، فق������د عربت عن هم������وم جيلها 

كث������ار من �للجوء  و�هتمامات������ه و�شياعه، و�لإ

�إىل �لنوم حاًل:

»اأ�رصب القهوة ثم اأعود للنوم

كل �صيئا اأنه�س لآ

اأفكر قليا.. اأ�رصد.. يف ل�صيء

نام مرة اأخرى اأعود لأ

اأنام كثريا

واأنا نائمة تكون لدي رغبة قوية يف النوم

..

اأنظر اإىل ال�صورة املعلقة فوق �رصيري،

يدان تتام�صان يف حلظة اخللق مذيلة باأ�صماء 

�صهور العام

خم�صة ع�رص عاما واأنت هنا. فوق �رصيري

عامة على تاريخ، بالتاأكيد اأنا التي و�صعتها،

رمبا كان موعدًا اأو يوم مياد �صديق

اأردد التاريخ ب�صوت مرتفع لكنني ل اأتذكر �صيئا

عن العامة اأو ال�صورة التي اأ�صبحت جزءا من احلائط

يجب اأن اأنزعها عندما اأ�صتيقظ

اأطفئ النور واأعود للنوم

اأفتح عيني مع �صوت احتكاك اجلريدة والبائع 

يلقيها اأ�صفل عتبة الباب

منذ اأ�صبوع واجلرائد تتكوم خلفه

خبار واجلرائم واجلثث، اأفكر يف عدد الأ

ليا �صاأل�صق ورقة على الباب، ل اأحد هنا«.
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وجمعت �ل�شاعرة �ملغربية �ل�شابة فاطمة 

�لزهر�ء بني�س يف ق�شيدتها )ترتيلة فجر( ما 

بني بد�ية حمالت ب�شارة ميالد وترتيلة فجر 

ونهاي������ة متثلها م�شرية نع�������س وكفن، وبينهما 

طو�ف ما بني �شقام �ملمكن وجحيم �ملبتغى:

»هي ذي اأنا..

وقد بزغت مكفنة بالوحي

معطرة بنفح الرياحني

تزفني

�صموع قلب

خا..

حتى هوى

اأين اأنا؟

ناهز م�صرية نع�صي لأ

واأب�رص العاملني بنبوة ميادي

ترع�صني

يقاع قد�صية هذا الإ

وكاأنه رنة اأذان

اأو ترتيلة فجر

مهيب هذا احلال

واأنا املت�صوفة يف خلده

تتعاىل حويل �صواظ

ت�صعرين

بالرجم

اأهو الزهد

اأم الرهب من �صما الطائعني؟

اأنا املحرمة

على نف�صي

توؤنبني نف�صي

اإذا اعرتاين قدر العا�صقني

)طوايف حول املمكن

�صقام

وطوايف حول املبتغى

جحيم(«

�أما ق�شيدة )�شك������وت( لل�شاعر �مل�رصي 

أبو �شالح،  فقد ج������اءت �شارخة يف  عم������اد �

ت�شويرها و�قع������اً ماأزوماً يف »دقيقة« �شمت 

وتوقف عن �لعم������ل تعبري�ً تقليدياً عن حزن 

و»تعاطف« مع.. �لذ�ت:

»لنتوقف دقيقة واحدة

دقيقة يف الواحدة ظهر غد.

العمال واملاكينات.

الكاب والع�صافري.

نحن ل نعول على القطط كثريا

اإنها كائنات رديئة

طاق. ي �صيء، على الإ ل ت�صلح لأ

ل حترجنا من ف�صلك اأيها العازف،

البيانو ماكينة اأي�صا.

يا للخادمة التي يحرتق الطعام اأمامها ول 

حترك يدها لتنزله

يا للدمعة الرائعة

التي تتوقف بني العني والفم.
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العربة التي �صتتحرك

�صت�صطدم باأخرى تتحرك

يف نف�س اللحظة.

انظروا لل�س الطيب

الذي يرف�س اأن ينزع يده

من اخلزينة!

..

�صكرا للموتى

الذين ي�صتغرقون

- اأكرث-

يف املوت

للنائمني ب�صدق

ل للتمويه

حام والتحرك يف الأ

..ن�صف املولود يف اخلارج

خر؟! وترف�صني اأن تنزيل ن�صفه الآ

..

ها هي معلقة عند الطابق ال�صابع 

هذه الفتاة املنتحرة

..نعم هكذا

�صنتوقف

خوة ونفكر �صويا اأيها الأ

رمبا نفهم ما حدث«.

يف �ملقاب������ل، مل تع������دم كولي������ت �خل������وري 

�لتفاوؤل و�لثق������ة بامل�شتقبل -خالفاً ملا طغى 

يف �أكرث �شعرن������ا �ملعا�رص �ن�شغ������الً باملا�شي 

و�لتاريخ و�حلا�رص �ملثخن باجلر�ح،  فر�حت 

تق������ول يف ق�شيدة حديثة له������ا عنو�نها )من 

�لقلب(:

»راأيته.. يحمي وطننا يف �صدره

ويرفعه

على عر�س من القيم

فاأ�رصعت اأح�صن امل�صتقبل

اأغنية جذىل جديدة

وهرعت اإليه

اإن�صانة معافاة.. �صعيدة!«

❁    ❁    ❁

بعدما متعنا يف بع�س ما قاله �شعر�ء يف 

�لتاريخ و�لزمن، نتذكر قول �لفخري �لر�زي 

من������ذ �ألف �شن������ة عندما �شئل ع������ن �لتاريخ : 

»مل ن�شتفد من �شعين������ا طو�ل عمرنا �شوى �أن 

جمعنا فيه قيل وقالو�، فاإن نحن و�شلنا �إىل 

هذ� �لدرب �مل�شدود فهذ� موت حمقق لنا«.

أي�ش������اً لنتمعن فيم������ا ذهب �إليه  ونق������ف �

ن�ش������اري �إذ كتب قائاًل:  د. حمم������د جابر �لأ

»يحت������اج �لعرب �إىل تغي������ري نظرتهم للتاريخ، 

ومنه تاريخهم بطبيعة �حلال، ليعرفو� كيف 

يج������ب �أن يتعاملو� مع و�ق������ع �لعامل �لذي هو 

حا�رص �لتاري������خ �لب�������رصي،  فامل�شاألة لي�شت 

م�شاألة تاريخ، و�إمنا م�شاألة حا�رص. لقد تاأ�ش�س 

�لوعي �لعربي �حلديث على نظرة رومان�شية 
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للتاريخ ل تهت������م �إل بالبط������ولت و�لأجماد، 

�شط������ورة  وجتن������ح يف �أحي������ان كث������رية �إىل �لأ

و�خلر�فة ما ي�شيع فيه وعياً مزيفاً وم�شلاًل 

بو�قع �لتاري������خ �لذي تتح������رك قو�نينه كما 

تتحرك قو�نني و�قع �لعامل �ملعا�رص، مع فارق 

�ملتغري�ت و�مل�شتج������د�ت �لتي تبقى حمكومة 

-و�ن ��شتجدت- بقو�نني �حلركة �لتاريخية 

يف ما�شي �لع������امل وحا�رصه على �ل�شو�ء وهي 

قو�ن������ني من درو�شه������ا �أن تاريخ �لأمم �شعود 

وتر�ج������ع ثم �شع������ود يف منح������ى �آخر ح�شب 

أم������ة خرجت من  ر�دة �لعام������ة ول توجد � �لإ

بد،  �إل �إذ� �أ�رصت على �إعادته  �لتاريخ �إىل �لأ

ن�شاري،  بحرفيته �ملقت�شبة« )حممد جابر �لأ

�ب������ن خلدون مقيم������اً يف �أو�شاعن������ا �لعربية، 

�خلليج،  �ل�شارقة، 2006/3/15(.

يحت������ار �لتاريخ بنا، �إذ ن������كاد نعبده يوماً 

آخ������ر، ول نلب������ث �أن نكت�شف لعبته  وننك������ره �

متاأخري������ن،  �شو�ء عبث بن������ا �أو عبثنا به، يف 

�ل�شعر،  كما يف �شائر تعامالتنا! ويظل �لزمن 

ي�شكنن������ا عل������ى �أي حال، مببارح������ه وقادمه، 

أو م�شتودع ذكريات مريرة  أو ملهماً � هاج�شاً �

أو ف�شح������ة �أمل �أو وهم. لكن �أكرث ما يوؤمل هو  �

ننا  �أن مي������د هذ� �لزمن لنا ل�شانه �شاخر�ً،  لأ

أنف�شن������ا بعد على حقيقة �أن �أف�شل  مل نوطد �

طريقة للتعامل مع �لتاريخ لي�شت يف قر�ءته 

ول �لتحكم بكتابته و�شياغته، بل �أن ن�شنعه 

باأنف�شن������ا وقائع و�إجناز�ت، ب������دلً من في�س 

حديث وتكر�ر تفجع ون������رث ذكريات م�شتهاة 

يف �أثالم �لذ�كرة �ملرهقة.

¥µ
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�شــعر:

�ل�شعر يف يومه �لعاملي

معلقة غزة على �أ�شو�ر �لقد�س 

ق�شة :

حكاية �شعدة من �شيعة حندر�ت  

من �ملا�شي 

�شليمان �لعي�شى

خالد �أبو خالد

�شرت د. عبد �لكرمي �لأ

ح�شن �إبر�هيم �لنا�رص
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ب�رضبة ري�شة على وتر

بقافية تطوي الزمن ع�شماَء، نا�رضة،

 من �شعرنا اجلاهلي..

أتُها مرة حمفورًة على �شخرة قرا

يف اأعماق اليمن

ما زالت تِرنُّ يف �شمع الدهِر، و�شمعي،

�شاعر �لعروبة و�لطفولة �لكبري.

�لعمل �لفني: �لفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

ال�شعر يف يومه العاملي
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 �سنة..
ْ
ألفي منذ نَيٍف و�

ببيت حما�سة �أو غزل،

أبو متام يوماً له � �سجَّ

يف مفكرته �خلالدة: »�حلما�سة«..

�أو �سديقنا �حلميم

»بودلري« يف زهرة من ديو�ن »�أزهار �ل�رش«

ينف�ُض �ل�سعُر كلُّه جناَحيْه..

ويعود �إىل �حلياة

بد بعد �أن كادت تطويه �إىل �لأ

عجالُت �أ�رشِع قاطرٍة

أبدَعتْها« ح�سارة �لعجالت �حلديثة.. �«

يعوُد �ل�سعُر �إذْن بكل نب�سِه،

وطفولِته، وجمالِه،

أبياتُه، ومقطوعاتُه �جلميلة، لتحتلَّ �

بر�ج �لعالية، حديد �لأ

نفاق »�ملرتو« وُجدر�َن حمطات �لأ

نيقة وو�جهات �ملخازن �لأ

ناقة، و�ل�سوء، و�حلركة. يف عو��سم �لأ

ذ�عات، أنباأتني به �لإ هذ� ما �

حف.. منذ زمن غري بعيد. وما روته �ل�سُّ

وت�سمعون �لنباأ مثلي..

أرتاح وترتاحون له كما �

َعد�ء.. �ُض معاً �ل�سُّ ونتنفَّ

�ل�شعر يعود �إىل �حلياة..

�لع�شافري تعود �إىل غنائها..

و�لفر��شاُت �إىل �أجنحتها..

زهار �إىل عبريها.. و�لأ

و�ل�شو�قي �إىل و�شو�شات مياهها..

أَمٍد بعيد.. ومنُذ �

دون كانو� ما يفتاأون يردِّ

�شياَء »�لقدمية« �أن هذه �لأ

قد ماتت و�نقر�شترْ

و�أن �ل�شعَر �أ�شبَح من »ذكريات �ملا�شي«

�لذي ل يحن �إليه �أحد.

❁    ❁    ❁

�ل�شعر.. هذ� �لكائ������ن �لغريب �ملجهول، 

�لذي ما ز�ل ي�شدنا �إىل �أ�رص�ره وكنوزه، وهي يف 

�لوقت نف�شه �أ�رص�ر �لنف�س �لب�رصية وكنوُزها، 

ك بالرغم  �ل�شعر �لذي ما ز�ل يتحرك ويحرِّ

�شالك �مليتة،  لة، وطغي������ان �لأ من جربوت �لآ

وردة، �لتي تنب�س باحلياة،  على �ل�رص�يني و�لأ

يف عاملنا �ملظلم �مل�ش������يء يف �آن. �أما �ل�شعر 

ه������ذ� �لكائن �لغريب �ملجه������ول ف�شوف نظل 

نحن �لعرب من ع�شاق������ه ورفاقه، و�أ�شحابه 

و�أحبابه، ويظل من ع�شاقنا ورفاقنا، نحاول 

�أن نعطي������ه دماً جديد�ً، ويعطينا دماً جديد�ً 
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كل ي������وم. لق������د كان ديو�ن �لع������رب، و�شيظل 

ديو�ن �لع������رب �لناب�س باحلركة و�حلياة �إىل 

م������ا �شاء �هلل. �شاأختم كلمت������ي �ل�شغرية هذه 

باأبي������ات كتبتها يوماً يف �أحد دو�ويني بعنو�ن 

)رحيل �ل�شعر(: �أقول لل�شعر:

ر�س قفر�
أ
ََفلرَْت.. و�شار وجُه �ل

أ
نََّك قد � ويقال: �إمِ

 ت�شكُب �ل�شم�ُس �ل�شعاَع �إذ�ً؟ ي�شوُع �لورُد عطر�؟
َ
مِ
مل

 يف خيوط �لفجر توقُظني ع�شافري �ل�شباح.. تقوُل �شعر�؟
َ
مِ
مل

.. ونرتُك �للَّحَظات �شكره؟  نحمُل �لزهَر �جلميَل ملن نحبُّ
َ
مِ
مل

ن تزفَّ لهن �شطر�؟
أ
 ت�شتهي كلُّ �ل�شبايا �

َ
مِ
مل

وتاَر منك.. ونر�شُف �لكلماتمِ �شحر�؟
أ
 �ل

أ
 منال

َ
مِ
مل

�شياء �جلمالمِ �إذ� رحلَت..
أ
�شتموُت �

ون�شتحيُل ُدمًى و�شخر�..

¥µ
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�إىل �ل�سديق و�ل�سند �أبو كرمي

أراد.. ومايريُد  لنخيل غزة.. ما ا

أريْد.. وما ا                               

�صفى.. تكون ق�صديتي قمراً    لنجومه الأ

 وبيتا لنت�صار الرب.. يف لغتي..وزيتوناً..

وداْر..                              

�أديب و�شاعر وناقد فل�شطيني

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
خالد �أبو خالد

معلقـــــة غــــــــزة

علــــــى اأ�ســـــــوار القد�س
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بيني.. وبني البحر قتل دائٌم 

بيني.. وبني القد�س نريان مركبٌة 

 وناْر.. 

أنا حار�س احللم النبيل على �شبابيك البيوْت..  ا

�شاأعود يف نارجنة حلمت طويال باجلليِل 

�شطفي قلبا لداليٍة  اأعود كي اأجد اخلليل.. لأ

متوُت.. 

ول متوت غزالة.. قطعت على ال�شياِد 

ن�شوته.. ووزعت ال�شظايا.. فانتهى 

ال�شياد يف نع�س القتيْل.. 

لنخيل غزة اأن يرى.. ما�شوف يحدُث..

اأو جرى.. لدم املدائن.. والقرى.. 

بني الر�شا�شة.. والقذيفة.. والوريْد.. 

ل�شماء قريتنا تغني نخلة يف القد�س – عاليَة
اجلبني – ول توؤرقها الق�شيدة.. اأرقتها 
وردة املعنى.. توؤرقها الطفولة يف احلريْق.. 

ويحيلها املوت املفاجىء جملًة 

يف دفرت ال�شعراء.. اأو �شحف ال�شباْح.. 

لربيع اأطفايل الربيُع..

لزرقة البحر امل�شافر يف دم املرجاِن 

والهندي اأخ�رضْ..

اأروي احلكاية.. واحلكاية بني مذبحتنْي..

مذبحة اجلميلة.. واجلميْل..

 وك�رضة اخلبز املغم�س يف الردى..

       زيتا.. وزعرترْ.. 

 .. �أروي �حلكاية للرعود.. وللربوقمِ

.. وللرياحرْ

دبَك  وىل.. لأ �إين �أخا�رص بئرنا �لأ

.. َّ �لبليغمِ
خارج �لنرث �ملرو�غ يف �ل�شيا�شي

أو �لبليد.. �

.. لنخيل غزة.. �أن يحاكم يف �لرمادي �ل�شقيقمِ

�شودرْ.. 
أ رماده.. ليظل �

أنا يف �لرماد نه�شت مر�ت باأجنحتي..  �

.. أنه�سرْ ويف �لنري�ن.. �

حالم.. �أحالمي.. مبا يكفي.. أنا يل من �لأ �

 .. �شمدرْ    لأ

.. فق �أحمررْ لو�ن.. لون �شو�عقي.. و�لأ أنا يل من �لأ �

.. كان �ملقرر �أن �أموت.. فلم �أمترْ

 .. ن يغيِّبني �لرحيل.. فلم �أغبرْ
كان �ملقرر �أ

 كان �ملقرر �أن �أعي�س جمرد�ً من ذكرياتي..

�شفلت.. من�شياً  �أن �أكون ك�شاخ�س �لإ

أن�شى..  و�

وم�شى �ملقرر يف �لدخان.. و�شار رم�شا 

 .. لقالع عكا.. �أن ترى دمنا . . وت�شهدرْ

منت �لبطولة.. يف �لطفولة حالٌة..

..                         كربت لن�شعدرْ

أّما �ل�شفاف.. فلل�شفاف.. وملن ميوُت  �
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 .. على �ل�شفافرْ

.. درْ ويظل حيا نهرنا �ملتدفق �لعاري.. �مل�شفَّ

�لريح �أجمل بالغناء.. �لريح يحملها �لغناءٌ 

 .. �إىل �لغناءمِ

 .. و�أنتمِ مو�شيقى.. و�أجملرْ

عر��سمِ  يق �أعر��س.. ولالأ �شقِّ أنتمِ للمِ �

�أجر��س.. وبيدررْ.. 

لنخيل غزة وحده جدلية �لروؤيا.. ومعرفُة 

 .. �لعدو من �ل�شديقرْ

 .. وهو �لذي ف�شح �جلرمية.. و�جلنونرْ

وله �لدخول �إىل �ل�شدى.. وله �ملدى 

وله جمال �لقادمني �إىل �لعري�س.. �لذ�هبنَي 

�إىل �شالة �لفجر.. يف �لقد�س �ل�شعيدةمِ

 ..
رْ
يف �لبعيد �ملخملي

بديِّ  وله ن�شيدي يف �لن�شيد �ملطلق �لأ

.. يف لغتي �لبديلةمِ

أنا يل �شمايل يف �جلنوب.. يلَّ �جلهاُت  �

.. جميعها.. ويلَّ �لف�شولرْ

جلنوب مو�يل.. مو�ويل �لغيومرْ..

 .. ل�شمال مو�يل.. مو�ويل �ل�شهوبرْ

 .. ولغرب مو�يل.. مو�ويل �جلبالرْ

.. ول�رصق مو�يل.. مو�ويلي توؤولرْ

لنخيل غزة - طاهر� كالزنبق �لربي - �أذهُب 

.. يف مو�ويل �لطفولةمِ

جلمال �شيدة ت�شاهرها �لدموع.. على �ل�شموعرْ.. 

.. لربتقالتها �لكرمية.. برتقال �ل�شم�سمِ

 .. - يف �لع�شل �جلليلرْ

�رص �إئتالف �ل�شم يف �لدفلى 

مع �لورد �حلنونرْ - 

مل�شاء قهوتها.. �حل�شوررْ 

 .. غاين حتت �رصفتها.. جبال يف �لبعيدمِ يلَّ �لأ
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تعي�س يف �ل�شحب �لبعيدة.. و�لغمو�سمِ 

 .. جمل �ل�شتوي.. يف �لزمن �لطروبرْ �لأ

.. جلمالها نفرت ق�شائدها خيولً يف �خليولرْ

نني دمها.. ��شتعلت حملقاً نحوي  ولأ

لت�شتعل �لن�شوررْ.. 

لنخيل غزة.. �أن ي�شاهرها.. على �لبلح �لطهوررْ.. 

وله �مل�شاحة..و�لنو�فذ كلها.. 

بد�ع يف �لزمن �جل�شوررْ..  حرية �لإ

.. حلريق �أهلي.. �شورة.. �أو �شورتانمِ

و�شورتان.. و�شورتان.. و�شورتانمِ 

.. و�شورتانرْ

 .. �أهلي �لغالبا.. طيبونرْ

 بابي 
َّ
وبع�س �أهلي يغلقون علي

  .. يف �لزمان.. ويف �ملكانرْ

 .. وبع�س �أهلي.. بيدٌق يف �ملهرجانرْ

وبع�س �أهلي يف ق�شور �مللحمِ 

ون عدونا..  بع�ٌس يف �حل�شار.. يحا�رصمِ

 .. فيُحا�رَصونرْ

وبع�س �أهلي.. �شالعون مع �لعدومِ 

وكالقطيعرْ..

وبع�شهم زرع �لكر��شي.. يف �لكر��شي.. 

 .. و��شرتى بدم �لطفولة �شوجلانرْ

.. لنخيل غزة �أن يحاكم بع�شهم يف �ل�شوءمِ

 .. أو قبل �كتمال �لليل.. يف ليل يخونرْ �

لكتابة �لقلب �ملعلق -لل�شبي.. ولل�شبية-

.. بالقلوبرْ

 .. لكتابة جتد �نت�شاري.. يف �ملنايف.. و�لدروبرْ

 .. وكتابٍة.. ك�شفت.. مر�ر�ت �حلروبرْ

 .. لفجيعة �لزمن �ملوؤقترْ

وجدت كتابة �شاعر .. منذورًة 

 .. كيما تزول �لفاجعاترْ

 - أنا �لكتابة -لو تنافر معنيانمِ و�

 .. دم �لكتابة يف �لكتابة.. لو تاآلف معنيانرْ

�شجر.. ومفتاح �لكتابة.. نور �أمي..

.. ثوبها و�ل�شمعد�نرْ

�س  ..�إىل �ملقدَّ َّ
لني علي لنخيل غزة �أن يحمِّ

 .. �أن يعلمني �لقر�ءة.. و�لكتابةمِ

�أن يقدمني �إىل �ملعنى / نخيال يف �لنخيل / لكي 

             .. أ�شتّق �جلميلرْ �أرى �ملبنى.. و�

�شياء.. خاَطَرها  لطيور غزة قوة �لأ

 .. أو ��شتجابرْ �ل�شحاب �إذ ��شتجبت.. �

.. طري �حلمام على �لُقبابرْ

برج �لقيامة ناطر.. يوم �لقيامةمِ 

.. يف �لنخيلرْ

يوم �لعبور �إىل �ل�شو�حل.. و�لبحاررْ.. 

 .. لنخيل غزة ميجانا.. ياميجانا �حلزن �خل�شيلرْ
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لنخيل غزة �أن يلم �شغاره.. يف �لعيدمِ 

يف �لفرح �لب�شيطمِ 

له على �لربق �ملوؤجل.. موعد�نمِ 

فموعٌد ل�شغاره �لناجني.. من زبد �لدماررْ..

وموعد ي�شع �حلدود مل يوؤن�شن ذئبًة 

با�شم �لذهاب �إىل �ل�شالمرْ.. 

نرْدمِ  لنخيل غزة �أن ير��شل �شخرة يف �ل�شِّ

 .. �أو نخل �لعر�قرْ

لنخيل غزة بو�شالت �لدم.. يف ج�شد �لرب�قرْ 

.. لنخيل غزة �أن يقاطع مايروِّجه �لعدومِ

وماتروِّجه �ملز�رُع 

�أن يحاور كل من جاوؤو� �إليه من �ل�شو�رعمِ  

كل من و�شلو� �إىل �لفعل �مل�شارعرْ.. 

أنا ليوؤرخني �لغز�ةُ  �

وليوؤرخ طفلتي عبد �لغز�ةرْ..

أوؤرخ يف �لبالد.. ملا توؤرخه �جليادرْ..  �إين �

.. ومات�شكل باحلديدرْ

وبالرمادرْ..

¥µ
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أريافها. يعي�ش �سكانها  »َحنَْدر�ت« �سيع������ة قريبة من حلب, تَُعدُّ �ليوم من �

الٌت قوية باأهلها,  يف وٍد متبادل. كانت لو�لد �ل�سبي, �لذي يحكي حكايتها, �سِ

أباه, يف �ل�سي������ف, �أن ير�سله مع من يح�رض من  أِلَفه������ا �ل�سبي, ف������كان ي�ساأل � �

هلها, فرُيدفه ور�ءه على �لد�بَّة, وي�سري به حتى ي�رضف على بيوتها �لطينية.
�أ

ة«, وهو ��سمها, و�حدة من ن�س������اء �لقرية, ولها مكانة خا�سة  وكان������ت »بَ�سَّ

يف نف�ش �ل�سب������ي, �إذ كان كثري�ً ما ير�ها تزورهم يف بيتهم يف حلب, فتدعوه 

�أديب وناقد و��شتاذ جامعي )�شورية(

�لعمل �لفني: �لفنان �شادي �لعي�شمي.

❁

ò

❁
�شرت د. عبد الكرمي الأ

ْعدة«,  حكاية »�سَ

من �سيعة »َحْنَدرات«
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اإليه�������, حلظة دخوله� البي������ت, وت�أخذ تقّبله 

ّة اخلبز التي حملته�,  وتلّفه وهي ت�ض������ع �صرُ

بني يدي������ه, وتردد, بلغته������� املختلطة, كالم�ً 

م� ي������زال ال�ضبي, اإىل اليوم, يذكره, ويردده, 

آبوي..خبز التنور.. اأنت  بينه وبني نف�ض������ه: »ا

حتبه«!

وك�ن������ت لوال������د ال�ضب������ي, دك�ن يف اأول 

ال�ض������وق, يف احلي ال�ضعبي ال������ذي ن�ض�أ فيه, 

ف������ك�ن ال�ضبي ي������رى بع�ض رج�������ل ال�ضيعة 

أبوه م�الً  تون اإليه������� يف ال�ضت�ء, فيرُقر�ضهم ا
ي�أ

يتعه������دون ب�ضداده مم� يبيع������ه لهم من نت�ج 

أرا�ضيهم يف ال�ضيعة, من اأحم�ل البطيخ. ا

كبرِ ال�ضبي, واأ�ضبح ق�دراً على اأن يتوىل 

اإي�ض�������ل اأحم�ل البطيخ اإىل َم������ن ي�ضرتونه�, 

أبيه, ب�جلمل������ة, ليبيعوه�, يف دك�كينهم  من ا

املتفرق������ة. وك�ن لل�ضب������ي اأخ يك������به بب�ضع 

ر اأن يرفعه  �ضن������وات, ا�ضمه »احل�ضن«, يَق������درِ

الأ »�َصيجته�«,  على ظه������ر الدابة, بعد اأن ترُ

من طرفيه�, بكومة البطيخ امل�ضرتاة, لي�ضل 

به� اإىل اأ�ضح�به�������, ويعود م�صع�ً اإليه, وهو 

يتم�ي������ل على ظه������ر الدابة, يرُرخ������ي ر�َضنه� 

وي�ض������ّده, وي�ضيح به������� اإذا توقفت, ويجد يف 

ة« مرة يتم�يل  ته »ب�ضَّ
أ ذلك متعًة كبرية. وقد را

������ة ف�ض�حت ب������ه: »ال تفعل  عل������ى ظهر الدابَّ

هكذا.. اأخ�ف اأن تقع«!

ع�د ال�ضبي يوم�ً اإىل البيت, بعد اأن اأنهى 

عمله، فوجد فيه فتاة �شابة، ر�آها منزوية يف 

�أحد �أركان �لبيت، و�شمع �أمه تناديها با�شمها 

»�َشعرْدة«. و�شمعه������ا تذكر معه ��شم »َقنَّا�س«، 

وهو �شاب ق������وي، طويل، كان �ل�شبي يُعجب 

به من بني �شبان �ل�شيعة، �إذ كان ي�شحك له 

حني ير�ه، وي�شمعه يتح������دث، فيفهم كالمه 

كله، ل تعرت�شه فيه كلمة غريبة. 

ل ي������دري  �ل�شب������ي ما �ل������ذي جذبه �إىل 

أم ب�شمتها �لكئيبة،  �لفتاة: نظرتها �خلائفة، �

أم �نزو�وؤها يف ركن �لبيت. ثم �إنه دخل يوماً  �

�لغرف������ة �لتي تنام فيه������ا، فوجدها جمموعة 

على نف�شه������ا، �شمت ركبتيه������ا �إىل �شدرها، 

أنفا�شه������ا تتالحق. فوق������ف يتاأمل  � وب������د�أت 

�شود �لطويل، ونعومة  وجهها: خط عينيها �لأ

أنفها، و�شم������رة ب�رَصتها �خلفيفة. وقد �نز�ح  �

�لث������وب عنها، فبدت ركبتاها �للطيفتان ت�شع 

�شمرتهما كما ل������و �أن نور�ً غام�شاً، من جهة 

جمهولة، ين�شكب عليهما!

حتركت حرك������ة خفيفة، وفتحت عينيها، 

أته ينظر �إليها، فلم تزد على �أن �بت�شمت  فر�

ت رجليها وردَّت  له �بت�شامته������ا �لكئيبة، ومدَّ

ثوبها، و�شاألته وهي تتهياأ للنهو�س:

-  ق������ل ملام������ا: �إين ل�ش������ت نائم������ة.. هل 

تريدين؟ 

 كالم كثري ي������رتدد يف 
َّ
ث������م بل������غ �ل�شب������ي

مر. ثم �أدرك �أن ��شم  �لبيت، مل يفهمه �أول �لأ
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»قّنا�س« �لذي تردده �أمه بغ�شب، وهي تنظر 

يف وجه »�َشعرْدة«، كان �شاحبه �ختلى بالفتاة 

يف بي������ٍت من بي������وت �ل�شيعة، ُخل������وة طويلة، 

و�أهلها غائب������ون يف حلب. فلما عادو� بلََغهم 

�خل������رب، فقررو� �أن يقتلو� �بنتهم حمو�ً للعار. 

�������رصة، لتنفيذ �حلكم،  وتنادى �ل�شباب يف �لأ

ت  ولكن �جلري�ن �أ�رصعو� فاختطفوها، وي�رصَّ

أم �لفتاة لهم �لطريق، فجاوؤو� بها �إىل حلب،  �

و�شاألو� و�لد �ل�شبي �أن يخفيها يف بيته، �إىل 

، يدخل فيه  �أن تُ�شّوى �مل�شاألة على نحٍو ُمررْ�سٍ

و�لد �ل�شبي، ليتم َعقدها على »قّنا�س«!

ي������ام، �أن �أخاه  حل������ظ �ل�شب������ي، م������ع �لأ

»�حل�ش������ن«، وقد �شاع �خلرب يف �لبيت، يطيل 

�لنظر �إليه������ا. و�شمعه يق������ول: �إنها مظلومة 

ت�شتاهل �لعط������ف! و�أ�شبح، من بعد، يُح�رص 

َطعاً م������ن �حللوى، ويدفعه������ا �إليها يف  لها قمِ

أم �ل�شبي حلظت ما حلظه  �ل�رّص. ويبدو �أن �

�ل�شب������ي، فبد�أت تر�قب �بنه������ا، وت�شعى �إىل 

�إبعاده ع������ن �لفتاة »�َشعرْدة«، وب������د�أت تكلفها 

�أعم������الً تَغيب يف ق�شائها ع������ن نظر �بنها. 

يام، وعلى  و�أح�س �ل�شب������ي، على ت������و�يل �لأ

نحٍو غام�������س، بو�در عا�شفٍة تو�شك �أن تهب 

أم �ل�شبي تو�شي و�لده،  على �لبيت. وبد�أت �

و�ل�شبي ي�شمعها حني يك������ون قريباً منهما: 

أل������ة، و�إعادة �لفتاة  �أن ي�شع������ى يف �إنهاء �مل�شا

»�َشعدة« �إىل �شيعتها!

ولكن �أخا �ل�شبي »�حل�شن« كان جتاوز، 

آه يوماً  يام، هذه �حل������دود، فقد ر� م������ع مّر �لأ

ي�شع������د �إليها، وهي تكن�س »�ملَُربَّع«، يف �أعلى 

�لبيت. وملح������ه، وكان على �ل�شطح، ميّد يده 

بها منه.  فيم�شح على وجهها، ويحاول �أن يقرِّ

آه مرة يَلحق بها، على عجل، وهي تدخل  ثم ر�

ى يتتبَّع  �إحدى غرف �لبي������ت �ملعزولة، فتخفَّ

آه������ا، بعد �أن غادرتها،  ما يجري بينهما، فر�

بادي������ة �ل�شط������ر�ب، وقد ��شطب������غ وجهها 

بحمرة �شديدة!

وجاءت »ب�ّشة« بعده������ا، وقد َوَكلو� �إليها 

أم �ل�شبي  ة، فاأخربت � �لقيام بالو�شاطة �خلريِّ

������ك �أن حُتّل،  ب������اأن �مل�شاألة �أ�شبحت على و�شرْ

و�أبدى »قّنا�������س« و�أهله ر�شاه������م عن زو�ج 

�بنه������م من »�َشعرْدة«، وعودته������ا �إىل بيتها، يف 

جر�ء �لحتفال بزو�جها فيه. �ل�شيعة، لإ

أّزم������اً �شعور  كان �ملوق������ف دقيق������اً، ز�ده تا

»�َشع������دة« باخلوف من �لع������ودة، برغم تعّهد 

ه������ل بالت������ز�م ما وع������دو� به. وق������د ر�آها  �لأ

�ل�شبي تبك������ي، يف ز�ويتها، بحرق������ٍة بالغة، 

ي ع������ن �خلروج  ور�أى �أخ������اه »�حل�ش������ن« يعدِّ

من �لبي������ت، وياأخذ ي�شرتق �لنظر �إليها، وقد 

�شحب وجه������ه، و�أخذ يخرج من باب ويدخل 

يف باب �آخر من غرف �لبيت، ثم يعود �إليها، 

فال يحوِّل نظره عنها.

ر ��شتطاعته، �أن  أ �ل�شبي يحاول، قدرْ وبد�
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أ ما يف نف�������س �أخيه: هل �أحبها  يقر�

و�أح������ب �أن تبق������ى �إىل جانبه������م يف 

�لبيت، ل تفارقه؟ �أم خاف عليها �أن 

ي�شيبها �رّص يف �ل�شيعة؟ 

ث������م كان يوم �لرحي������ل م�شهود�ً: 

م، وقد �أر�شاها �أن ترحل  وقف������ت �لأ

�لفتاة عن بيتها، فاأخذت تبارك لها 

يف زو�جه������ا �لقريب م������ن »قنَّا�س«، 

زمة �لتي ع�شفت بحياتها  و�نتهاء �لأ

�لنا�������س يف �ل�شيعة، وحتمد  وحياة 

ة  �هلل، �أمامه������ا، عل������ى �جن������الء غمَّ

�لرتق������ب و�خلوف. وقال������ت لها: �إن 

بيتنا يف حلب مفتوح لها حني حت�ّس 

باحلاج������ة �إليه، و�لفت������اة ت�شمع، ول 

تكف عن بكائها �ل�شامت!

م،  ى »�َشعرْدة« تتحول �إىل �لأ
ثم ر�أ

وقد غطت �لدم������وع وجهها، وتاأخذ 

تقّبلها بحرق������ة، وتقول لها بلهجة من يطلب 

�حلماية من خطر قريب:

أع������رف ما  - كذ�ب������ون، �إين �أعرفه������م، و�

ين������وون. لن يدع������وين �أعي�������س.. �شيقتلونني 

حتماً..!

مور �شارت على غري ما توقعترْ  ولك������ن �لأ

وىل بعدها،  �شهر �لأ »�َشع������دة«، فقد م�شت �لأ

أب������و �ل�شبي ي�شتطلع �أخب������ار �ل�شيعة من  و�

ة«، من  ي�ش������ل �إليه من رجالها. وكان������ت »ب�شَّ

ناحية �أخ������رى، تزورهم وحتم������ل �إليهم، من 

�أخبار »�شع������دة«، ما يطمئنه������م عليها، حتى 

ج������اءت يوماً تزفُّ �إليهم خربها �ل�شاّر: ولدة 

ول للعرو�شني.. �لطفل �لأ

أم �ل�شبي: وما �شَمورْه؟  �شاألترْها �

ته  ة«، وقد �أ�رصق وجهها: �شمَّ �أجابت »ب�شَّ

با�شم ولدكم »�حل�شن«!

كان �ل�شبي، �إىل جانب �أمه، ي�شمع �أخبار 

������ة«. فلما نطقت با�ش������م �لطفل، �شكتت  »ب�شَّ
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م، وظهرت �حَلرية على وجهها، فلم تنطق  �لأ

ب�شيء!

أقنع������ترْ »�شعدة«  ������ة« تقول: � وتابعت »ب�شَّ

زوجه������ا و�أهله �أن ي�شموه با�شم ولدكم، تريد، 

كما �أخربتني، �أن تظل تذكر ما قدمتموه لها، 

قبل �أن يت������م زو�جها من »قنا�س« وقد بارك 

لهم، �إمام �مل�شجد، من بعد، يف ت�شميته، وقال 

»لقنَّا�������س«: »��شم حفيد ر�شول �هلل، �أح�شنتم 

�لختيار«.

ُت  ة«، وبد�أت تتلفَّ م ع������ن »ب�شَّ ت�شاغلت �لأ

م������ن حولها، تريد �أن تنه�س. و�أح�ّس �ل�شبي 

ه«، ونه�س  ة �أمه، ف�شغلترْه عن كالم »ب�شَّ بَحريرْ

ور�ءها.

يام، و�أ�شب������ح �ل�شبي يف  ثم تتابع������ت �لأ

وىل، و�شار يعرف من معاين  �شني �شباب������ه �لأ

م������ور ما مل يكن يعرفه من قبل. و�أقبل يوم  �لأ

�شاأل فيه نف�شه:

- ه������ل كان �أخ������وه »�حل�ش������ن« على �شلٍة 

يام؟  »ب�شعدة«، �أبعد ما كان يح�ّس به تلك �لأ

وهل كانت �أمه تعرف من �أ�رص�رها ما مل يكن 

يعرفه؟

ولكنه كان يبعد بنف�شه عن �ل�شتمر�ر يف 

�شئل������ة، ويكتفي مبا كان يح�ّس  طرح هذه �لأ

م،  من �إعجاب �أخيه »ب�َشع������دة«، وبوقوف �لأ

عن������د هذ� �حلّد �أي�شاً، يف مر�قبة ما يجري 

من حولها، يف �لبيت، على حني كانت �أخبار 

�ل�شيعة تت������و�رد، يحملها َم������ن يق�شد دكان 

أو لبيع ما  أبيه، من رجالها، لقرت��س �ملال، � �

تنتجه �أر�شه من �أحمال �لبطيخ.

������ى �ل�شب������ي - �ل�ش������اب �أن تتاح له  ومتنَّ

زي������ارة �ل�شيعة، بعد �نقطاعه �لطويل عنها، 

لي�شتطلع ما يج������ري فيها، فاأ�رصع ياأخذ ر�أي 

أبوه �أن تت������م �لزيارة يف �شحبة  أبي������ه، فر�أى � �

أع������َرف منه برجالها  �أخي������ه »�حل�شن«، فهو �

و�أحو�لها.

أردف������ه �أخ������وه ور�ءه على �لد�ب������ة، و�شار  �

به يف �جت������اه �ل�شيعة. فلم������ا و�شالها ز�ر� 

بع�������س بيوتها. وباتا ليلًة يف بيت رجٍل كانت 

لو�لدهم������ا �شلة قوية به. ث������م �أقبل »قنا�س« 

يدعوهما لزيارة بيته. فوعده �أخوه »�حل�شن« 

بالنتقال �إىل بيته، يف �ليوم �لتايل.

�أفاقا يف �ل�شباح �لباكر، فاأفطر� و�شكر� 

�شاح������ب �لبيت، و�جته������ا �إىل بيت »قنَّا�س«، 

وكان يف طري������ق �ل�شاحة �لت������ي يجتمع فيها 

�شباب �ل�شيع������ة و�شاباتها، ميتحون �ملاء من 

يَّة، لينقلوه �إىل بيوتهم. كان �مل�شهد مثري�ً،  كمِ �لرَّ

�شو�ت. فاأخذ� ي�شتطلعان  و�ل�شاحة تُعجُّ بالأ

�لوجوه من حولهم������ا، وي�شمعان �رصير حبل 

�لبئر يكرُّ على بكرتها �ملن�شوبة على قو�شها، 

مربوط������اً بالدلو �ملدلَّة يف �لبئر، من ناحية، 

خرى.  وبالد�ّبة �لتي ت�شحبه، من �لناحية �لأ

ت باملاء، ُدفع������ترْ �لد�بة، ف�شارترْ  فاإذ� �متالأ
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�شوطاً حمدود�ً، ت�شل به �لّدلو �إىل فم �لبئر، 

غ، لتعود �إىل �لبئر م������رًة �أخرى. ولكن  فتُف������رَّ

�شَخ������ب �شب������اب �ل�شيعة، م������ن حولها، كان 

يجعل، من �لعملية، م�شه������د�ً يبعث �ملرح يف 

�لنفو�س. 

وكان������ت �شم�س �ل�شيف ق������د بد�أت تغمر 

أ�شعته������ا تك�شو  أر��ش������ي �ل�شيع������ة، وب������دت � �

، على �متد�د  حيط������ان بيوتها �لطينية، وتهبُّ

أر��شيه������ا، ن�شمات �لري������ف �لنديَّة، فتحرك  �

ع�ش������اب �ملتبقية فيه������ا، من بعد  أع������و�د �لأ �

�حل�شاد. �لتف������َت �ل�شب������ي – �ل�شاب، وهو 

ر�������س، �إىل �أخيه، يريد �أن  ماأخوذ بر�ئحة �لأ

آه  ر�س فيه، فر� ينقل �إليه ما فعلترْ ر�ئحة �لأ

تائه �لعين������ني، ف�شكت عنه، و�أخذ يتلفُت �إىل 

خرى، وقد  بي������وت �ل�شيعة، من �لناحي������ة �لأ

أ�شعة �ل�شم�س تغمرها يف رفق. �أخذت �

أ �لزي������ارة، يف  ور�أى »قنَّا�������س« �أن تب������د�

�أر�شه �ملزروعة بالبطيخ �لأخ�رص، يف مو�شم 

ول، لتكون �لبهجة فيها �أكرب! فلما  ن�شجه �لأ

و�شلو� �إليها كانت �أقر��س �لبطيخ �ملتطاولة 

�ملخططة تظه������ر كما لو كان������ت تزحف من 

جنَّة �لتي  حتت عروقها �خل�رص، يف �شورة �لأ

وىل. تطالعه �شورها، يف �شاعات ولدتها �لأ

غ������اب »قنَّا�������س«، ث������م عاد، بع������د قليل، 

ي�شح������ب زوجه »�شعدة« وولي������ده »�حل�شن«، 

وقد �أردفهما ور�ءه، على �لد�بة �لتي يركبها. 

ووج������د �ل�شبي – �ل�ش������اب نف�شه ينقل نظره 

آه ل يحوِّل  عنه������م، ويتطلع يف وجه �أخيه، فر�

نظ������ره عن »�شعدة« ووليدها. فلما نزلت عن 

�لد�بة طفر �لولد من بني يديها، وجاء �إلينا، 

�شيت������ه، على حني �أخذت »�شعدة«  يرتدد يف ممِ

ترحب بنا يف حياٍء باٍد. 

مل يتغري �ش������يء فيها: �لعين������ان �حللوتان 

نف �لدقيق، و�ل�شعر �لفاحم،  �لو��شعتان، و�لأ

َب������ة ب�ُشم������رة خفيفة. تالقت  و�لب�������رَصة �ملُ�رصرْ

عيناه������ا، فج������اأة، بعين������ي »�حل�ش������ن« �أخيه، 

و�رتدت������ا ب�رصعة. لوى »�حل�ش������ن« وجهه، ثم 

�لتف������ت �إىل �لولد، فاأخذه ب������ني يديه، وجعل 

يتاأمل������ه، ثم �ندف������ع يقبِّله قب������الٍت متتابعة، 

������م »قنَّا�س« �مل�شهد بقوله، وهو ي�شحك:  ومتَّ

أي�شاً«! �أما �ل�شبي  »معلوم! ��شمه »�حل�شن« �

- �ل�شاب، فقد �أح�������س بارتباك �شديد، وهو 

يتاأمل وجه �لول������د، فالتفَت عنه، وهو يقول 

أو�شع هذ� �لوهم! لنف�شه: ما �

خوين، وهي  و�نكفاأت »�َشع������دة« ت�شاأل �لأ

ل  تنظر يف وجه �ل�شب������ي – �ل�شاب، ل تتحوَّ

أبيهما، فرد عليها �ل�شبي  عنه، عن �أمهما و�

– �ل�ش������اب حتيتها، وهو يتطلع يف وجه �أخيه 
�ل�شام������ت. ثم جاء »قنَّا�س«، ويف يده �رص�ئح 

من �أقر��س �لبطيخ، وقد �ن�شقترْ عن ُحمرٍة 

قاني������ة، ل ي������دري �ل�شبي – �ل�ش������اب كيف 

رترْ������ه، عل������ى �لفور، بحمرة �ل������دم �لطافح  ذكَّ
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من وجنتي »�شع������دة«، يف عودتها من �لغرفة 

آخ������ر �لبيت، بعد �أن تبعها �إليها  �ملعزولة يف �

�أخوه »�حل�شن«، كاأن �لوهم، مل يفارقه.

❁    ❁    ❁

يف غب�ش������ة فج������ر �لي������وم �لت������ايل، نه�س 

خَو�ن، يف �شحبة »قّنا�س«، وبع�س رجال  �لأ

خرين، فاتخ������ذو� طريقهم �إىل  �ل�شيع������ة �لآ

حلب. كانت نف�س �ل�شبي – �ل�شاب، و�لرجال، 

من حول������ه، يُغرُْذون �ل�شري، تغلي وهو ي�شتعيد 

�شاعة �للقاء »ب�شعدة«، وترتّد لت�شتعيد �شور 

يام �لتي جمعتهم بها، يف بيتهم، يف حلب،  �لأ

«، من  وما جرى فيه، وما جرى يف »َحنرَْدر�ترْ

بع������د، كما لو كان يف حلٍم طويل مل ي�شُح منه 

بعد، ومل يعرف كيف ي�شتلُّ خيط �حلقيقة من 

خيوط �لوهم فيه!.

¥µ
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ح�سن اإبراهيم النا�رص

حائ������ر ال ي������دري مبا يف�رس حالت������ه، �ضائع، لقد متكن القل������ق منه لدرجة 

أنه ال يقوى على فع������ل �ضيء له معنى، دائم������اً دماغه م�ضغول  اأ�ضب������ح ي�ضع������ر ا

أبدو  بخي������االت عابرة لي�س لها وجود، ق������ال لنف�ضه وهو ينظ������ر اإىل البحر.. ا

أو كورقة  أ�ضعل لفاف������ة تبغ ويداه ترتع�ضان كري�ضة طائر.. ا عاجزاً يف غيابها، ا

يف مهب الريح، يجل�س وحيداً يف ال�ضباح الباكر اأمام البحر، �ضخر من نف�ضه 

قائ������ًا: )كلما �ضع������رت بال�ضيق اأجلاأ اإىل البحر.. ل������كاأن البحر �ضار �ضديقي 

قا�س �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

ò

❁

مـــــن املـــــا�ضي
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الوحيد يف زمن اأ�شبحت ال�شداقة فيه �شيئاً 

أ�شكو لزرقته الهادئة حريتي..  من املا�ش������ي، ا

وملوجه قلق������ي.. واأحم������ل لل�شف������ن الراحلة 

هموم������ي، نظر اإىل �شفين������ة تغط�س اأ�رشعتها 

أن������ه يريد لتلك  ل������وان وزرقة املاء كا خلف الأ

آلة  آه ل������و اأين اأحمل ا اللحظ������ة اأن تتوق������ف.. ا

ت�شوي������ر؟( توقف عن التخيل و�ش������األ نف�شه 

كيف يتخل�س من تلك الرتاكمات التي تركها 

الزم������ن، وملاذا ي�شعر باحلن������ن اإىل املا�شي؟ 

أم ه������ي عادة  أ.. ا أ�ش������وا )وه������ل ما يواجه������ه ا

نتوارثه������ا لنعل������ق عليها اأخطاءن������ا..؟( املوج 

ي�رشب باجل������رف ال�شخري ويقذف بكل ما 

يحمل������ه فوق ال�شخر والرم������ل، حالة البحر 

ت�شب������ه حالته.. حيث تتقاذف������ه اأفكاره كهذا 

امل������وج، ل هو ا�شتط������اع الع������ودة اإىل احلياة 

خرين.. ول عرف  والطبيعة والعي�������س مع الآ

كي������ف يتخل�س م������ن املا�شي ال������ذي ي�شكنه، 

أن������ه ورقة  ف������كار واخلي������الت كا تتناقل������ه الأ

تتقاذفه������ا رياح اخلري������ف.. ل هي ت�شتطيع 

التم�ش������ك بغ�شنها لتبق������ى.. ول هي قادرة 

على �رشاعها مع الريح.. هكذا هي روحه.. 

ا�شت�شلم������ت للري������ح لتحمله������ا اإىل اأي جه������ة 

كانت.. قد تتعلق ب������اأي �شيء �شمن الغابة.. 

أو تتعلق ب�شياج حديقة، رمبا كانت حتلم اأن  ا

تكون فيها يوم������اً.. لكن هو مب������اذا يتعلق.. 

ألق������ى جهازه النقال على  واإىل من ي�شتند.. ا

�لرم������ل.. من������ذ زم������ن مل ي�شمع �ش������وت رنني 

�لهاتف، مر �لوقت دون �أن ي�شعر �أن �ل�شم�س 

�أ�شبحت �أكرث حدة.. �شعر بدو�ر �شديد، كان 

يح������دث نف�شه و�شيجارت������ه ل تنطفئ، وكلما 

ف������رغ فنجان �لقهوة �شك������ب فنجاناً �آخر من 

�مل�شب �ل�شغري �ل������ذي ل يفارقه.. ل يدري 

أنه ��شت�شلم  أو � هل حياته ت�شبه تلك �لورقة.. �

لو�ق������ع غري مفه������وم.. نه�������س متثاقاًل.. مد 

خطو�ت������ه عل������ى �لرمل، مل تك������ن �مل�شافة بني 

�لبي������ت و�ل�شاطئ بعيدة، فت������ح باب �ملنزل.. 

أ�شعل نور �مل�شباح، جل�س  ل�شيء �إل �ل�شمت، �

خلف طاولت������ه كما �عتاد كل يوم بعد عودته 

م������ن زيارته للبح������ر، تناول م������ن درج �ملكتب 

أور�قاً م�ش������ى عليها زم������ن، �بت�شم مبر�رة،  �

أ وهو يتخيل  أ يقر� ر�شائ������ل من �ملا�شي.. ب������د�

أنه ي�شمع �شوتها.. و�ل�شوت يعلو كلما قلب  �

ور�ق.. ل �أدري  باأ�شابع������ه �ملرتع�شة تل������ك �لأ

أم م������ا زلت حتتفظ  ه������ل مزق������ت ر�شائلي.. �

به������ا.. ورمب������ا دفع������ك جنون������ك لتلقيها يف 

أت������ك.. و�شارت ر�شائل������ي حطباً؟! تلك  مدفا

�لر�شائل �لتي حتتفظ حروفها ب�شوقنا لتلك 

ن.. حتاول �أن  يام، �أعرف مب������اذ� تفكر �لآ �لأ

تتخل�س منها خوفاً من لهفة �للقاء �ملتجدد 

فين������ا.. ل �أدري يا �شديق������ي.. هل ما زلت 

أنا  تهت������م مبا�شينا.. وباأور�قنا.. كم������ا �أهتم �

ح������ني �أ�شمه������ا �إىل �ش������دري.. لتن������ام على 
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و�شادت������ي.. لق������د حربته������ا بتفا�شيل عمري 

�لباقي �ل������ذي رهنته للذ�ك������رة و�إليك، رمبا 

أنا �لتي مل  ت�شبب كلماتي �حل������زن و�لقلق.. و�

أن������ت تعي�س  �أعرف كي������ف �أحتف������ظ بك..؟ �

أينم������ا كنت، لقد توغلت  بد�خلي وتر�فقني �

�إىل �أعماق������ي، حيث ل �أحد قبلك �طلع على 

أ�شجل �أدق  جلك �أنت رح������ت � تفا�شيله������ا، لأ

�لتفا�شيل منذ �لتقينا �أول مرة، �أتذكر.. كان 

أي������ام �ل�شي������ف.. ومل �أكن  يوم������اً جمياًل من �

جتاوزت �خلام�ش������ة ع�رصة من �لعمر.. لكني 

�أحببت������ك.. بل ق������ل �إين ع�شقت������ك.. و�رصت 

�أغنيت������ي �ملف�شل������ة، ح������ني ينط������ق �أي �أحد 

أن������ه ي�رصب على  أ�شعر كا بح������روف ��شمك.. �

أن������ا �حلاملة برج������ل يكربين  أوت������ار قلب������ي.. � �

بحو�يل خم�شة وع�رصين عاماً..؟! فكنت �أنت 

�شيد �حللم و�مل������كان و�لوجود، هل تخل�شت 

أنا ما زلت �أذكرك  من �ل�شور و�لذكريات..؟ �

كل �شب������اح.. وكل غ������روب لل�شم�������س.. �أحلم 

أن������ك قادم حتم������ل يف يديك باق������ة حبق..  با

من�شي عل������ى �شفة �لنهر ب�شم������ت.. نر�قب 

أ�������رص�ب �لع�شاف������ري وهي ت������رف بفرح على  �

أنا �لتي خرجت  أ�شجار �حل������ور.. و� �أغ�شان �

من �حل������زن �إىل �حلياة كاأنه������ا زهرة بنف�شج 

أ�شاألك �أل يدفعك كل  تفتحت على يدي������ك، �

ه������ذ� �ل�شوق لرتوي حكايت������ي على �شفتيك. 

أ�شجار �حل������ور.. ذبلت  � غادرت �لع�شاف������ري 

�أزهار �لبنف�شج.. غفت �ل�شم�س على �شبابيك 

بيتن������ا �لق������دمي.. وت�شاقط������ت �أور�ق د�لي������ة 

أينما  �لعن������ب.. وطيفَك مع������ي.. ل يفارقني �

حللت و�شوق������ي يزد�د �إليك يوم������اً بعد يوم، 

وعلى �لرغم من بعد �مل�شافة بيننا.. ل تز�ل 

أن������ت �أرق و�أطي������ب رج������ل عرفت������ه.. ل تهز  �

بر�أ�شك �حتجاجاً على كلماتي.. ول تتهمني 

بالك������ذب.. ظروف �حلي������اة �لقا�شية تفر�س 

نف�شه������ا علين������ا.. ل تكاب������ر.. فق������ط �أعذر 

خرين. غمغم بكلمات غري مفهومة، ورتب  �لآ

أ  ور�ق جي������د�ً ف������وق بع�شها قب������ل �أن يقر� �لأ

أين �أنت يا هدى من  ر�شالة جديدة، ق������ال.. �

أتها �أن  هذه �لكلمات �لت������ي ت�شعرين كلما قر�

لقاء�تن������ا كانت عبارة ع������ن م�رصحية فا�شلة، 

م�رصحية بال م�شمون، كن������ت �ملمثل �لبديل 

عل������ى خ�شب������ة م�������رصح خ������اٍل م������ن �لعاطفة 

و�مل�شاع������ر.. »كومبار�س« دفعت �شنني عمري 

أة تبحث يف مالحمي عن رجل  من �أج������ل �مر�

�آخر.. ي�شبهن������ي؟! �لر�شال������ة متد�خلة، مرة 

ت�ش������ده.. وم������رة جتعله ي�شتع������ل غ�شباً، قال 

أنه������ا كانت تبكي وهي تكتبها،  لنف�شه: يبدو �

تاب������ع قر�ءتها.. �لوقت تاأخ������ر رمبا �نت�شف 

أنا ما زلت �أكتب على �شوء �ل�شمعة..  �لليل و�

أكت������ب ول �أدري هل ت�شل �إلي������ك ر�شائلي..  �

أ�شعر بقيمتي  رمبا تغري عنو�نك �لقدمي؟ �إين �

أنا �أكتب، كما �أح�س �أين ما زلت  �حلقيقي������ة و�
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أنثى تتمتع بحريتها وقد تخل�شت  �

من قيودها ب������ني ذر�عيك.. دعني 

�أغف������و على �ش������درك رمبا مينحنا 

�لقدر عمر�ً �آخر نعي�شه معاً..؟ ها 

آخ������ر ر�شفة من كاأ�شي،  أتناول � أنا � �

أ�شمع خطو�تك خلف �لباب،  كاأين �

�أنه�س م�رصعة �إليك.. ل �شيء �إل 

و�أرتدي  �لر�شالة  �أغل������ق  �ل�شمت، 

مالب�ش������ي، �أمد خطو�ت������ي باجتاه 

مركز �لربي������د.. لق������د تاأكدت من 

عنو�ن������ك �لق������دمي، �أخذت������ه م������ن 

�شاح������ب ك�شك �ل�شحف �لذي كنا 

ن�ش������رتي من������ه �شحفن������ا �ليومية، 

أتذك������ر.. كان رج������اًل لطيفاً، قال  �

وه������و يكتب يل �لعن������و�ن: لقد عاد 

آن�ش������ة  �إىل مدينت������ه �لبحري������ة ي������ا �

هدى.. ليكتب عن �لبحر.. وطيور �لنور�س.. 

و�شي������ادي �ل�شمك و�لذي������ن ينتظرون غروب 

أيته �آخر مرة..  �ل�شم�س على �ل�شاطئ، لقد ر�

آه.. لو تعلم كم  نحيل �جل�شد حائر �لعينني. �

كان������ت فرحت������ي كب������رية، لدرج������ة �أين قبلت 

�شاح������ب �لك�شك.. لقد طبع������ت قبلتي على 

وجه������ه �ل�شتين������ي وه������و منده�������س لت�رصيف 

ألت������ه هل ت�ش������ل �إليك  �ملفاج������ئ، وح������ني �شا

أ�شه �إيجاباً.. كدت �أطري من  ر�شائلي؟ هز بر�

�لف������رح. قلب �لورق������ة.. تذكر كي������ف كانت 

ور�ق..  أيامها بني فناجني �لقهوة و�لأ مت�شي �

وح������ني ت�شيق عليه������ا �لدنيا ت�شغ������ل نف�شها 

برعاية حو�س �لورود، تر�س �ملاء على �حلبق 

�لناعمة  باأ�شابعه������ا  تد�ع������ب  و�ليا�شم������ني، 

زه������ر�ت �لبنف�ش������ج �لتي كان������ت حتملها كل 

أنا �أدق باب  �شباح �إلي������ه.. عاد للقر�ءة.. ها �

أذك������ره باأيامنا  قلب������ك �ملغلق ب�شغ������ف، لعلي �

أو يرق حلالتي من خالل �لكلمات،  �ملا�شية، �

أن������ا �أفتح م�ش������ار �لعودة  أيه������ا �لغ������ايل.. ها � �

�إليك.. لقد �أ�شبحت رهينة �حلزن و�ملر�س 

و�ل�شقاء من بع������دَك.. �لوحدة تقهر ما بقي 
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يل من عمري، دعني �أحت�ش�س بجانبك دفء 

م������ان و�ل�شتقر�ر، �أنت �ل������ذي مل ترتك يل  �لأ

فر�شة �أعرب فيها عن مكنون د�خلي، ورحلت 

فجاأة دون ود�ع، �أرهن لك عمري �لباقي لو 

ن �أح�������س �أين م�شلوبة  تع������ود كما كن������ت.. �لآ

أ�شتاق �إليك،  ر�دة، حريت������ي مقيدة ب������ك.. � �لإ

�شمن������ي �إىل �ش������درك خوفاً م������ن �ل�شقوط 

أيامي تتحطم  �ملدوي بعيد�ً عنك، ها ه������ي �

عل������ى �شخرة �لوحدة و�جلفاء، دعني �أخرتق 

عزف  يام بيننا، لأ كل �حلو�جز �لتي بنتها �لأ

أوت������ار �لقلب، و�أعيد  لك حلن������اً �شفافاً على �

أيتك �أول  غنية �لقدمية ح������ني ر� ترجم������ة �لأ

مرة )يا خويف من عيون �لنا�س( دعني �أفر�س 

يامك  حالم������ك �لباقية، ولأ �ش������دري ملعباً لأ

أ�شبع   منك، و�أن �
َّ
أريد �أن �أمالأ عيني �لقادمة، �

أنوثت������ي �ملتلهفة، �شمد يل بيديك  غر�ئزي و�

أيام������ي، من������ذ عرفت������ك عودتني �أن  ج������ر�ح �

تكفك������ف دموعي بر�حتي������ك.. وتبل�شم بريق 

�شفتيك جرحي، تد�ويها بحنانك وعطفك.. 

أن������ا �أحمل لك ب������ني �شلوعي �شوقاً  وكربت و�

أع������رف حدوده،  لو�ش������ف ل������ه، و�حرت�ماً ل �

حد.. �إل  أبح بها لأ أ�شياء مل �أكن � �شاأحكي لك �

�أنت، تخيل.. يف ليلة م������ن ليايل �ل�شتاء كان 

�لربد �شديد�ً و�لريح ت�شفر.. ت�رصب �لنافذة 

�ل�شغ������رية، و�ملطر غزير يغ�ش������ل �ملدينة، ل 

أن������ك �شتاأتي،  �أدري مل������اذ� د�همن������ي �شعور با

عد لك فرحي.. و�ألقيك ب�شوقي،  �أ�رصعت لأ

�رتدي������ت �أجم������ل مالب�س نوم������ي.. وغ�شلت 

ج�شدي مباء �ل������ورد.. �أح�رصت زجاجة من 

�ل�������رص�ب �للذي������ذ، ل �أدري مل������اذ� تخيل������ت 

أ�شعلت  ح�ش������ورك؟ كنت وحيدة بانتظارك.. �

�شموع������اً بعدد �ل�شنني �لت������ي فرقتنا.. كتبت 

لل�رصفة و�لنتظ������ار �مل�شتعل باللهفة، كتبت.. 

أو �مل�شتحيل حدوثها،  للمو�عي������د �ملحتمل������ة �

حالم، ولكنك  �أح������الم.. ترحل �أنت وتبقى �لأ

أنني �أم�شيت ليلتي  مل تاأت، وعلى �لرغم من �

أ�شع������ر بالدفء كاأنك  أن������ا �أح�شن طيفك و� و�

تن������ام �إىل جانب������ي.. و�شوتك يدن������دن حلناً 

�أحببته كثري�ً م������ن �شفتيك.. »وحياة حبك يا 

أنا كل  أن�شاك.. � نا�شيني.. ياريت يا حبي������ب �

أنا  طريق بعيوين علمته بذك������رى معاك..« و�

أتاأرجح بني �حللم و�خلوف عليك.. وعندما  �

بلغ �لياأ�س مني و�أخ������ذ �لزمن ينه�س �شربي 

مب������روره.. ومي������زق د�خل������ي �أمل ل يحتمل.. 

أ�������رصب كثري�ً، حتى  �رصب������ت كاأ�شينا.. ورحت �

أ�شتيقظ  أ�شكرين فر�قك ولي�س �ل�رص�ب! ومل � �

أنا م������دة على �أر�س  �إل يف �لي������وم �لت������ايل و�

�لغرف������ة بال غط������اء.. ول و�ش������ادة، ج�شدي 

�ملرمي بانتظ������ار و�شولك بارد�ً.. �شبه ميت، 

�شياء �جلميلة، تهجرين  يف غيابك تغادرين �لأ

�لطرقات �لتي م�شيناها معاً، تتك�رص �لأحالم 

بعيد�ً ع������ن �لو�قع.. �أكتب م������ن نب�س قلبي 
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وم������ن �شوقي للق������اء، بعيد�ً ع������ن وجودك.. 

ومقاع������د  و�لطرق������ات  مكن������ة  �لأ تلفظن������ي 

�حلد�ئق، �أعي�س تائهة و�شط �زدحام �لنا�س، 

غريب������ة �إل من �أحالم������ي.. و�أنت، ويف غفلة 

م������ن �لزم������ن.. و�شم������ت �ل�شف������اه تاأتي من 

�ملا�ش������ي.. تنقلن������ي �إىل عامل������ك.. حتيطني 

باأ�ش������و�ر عجيب������ة متنعن������ي من �لنظ������ر �إىل 

غ������ريك.. حت������ى يف رحيل������ك �إىل مدينت������ك 

�لبحرية، كاأنك �حلل������م �مل�شتحيل »�أنت حقاً 

�حللم �مل�شتحيل.. كم������ا كنت تقول.. �ل�شهل 

�ملمتن������ع، ح������ني عرفتك.. تفتح������ت زهر�ت 

أن�شى تلك  عمري على يديك، �أذكر.. وكيف �

�للحظات �حلميمة، قناديل ح�شورك ت�شيء 

أنا ما بني �حللم و�لو�قع.. �أتخيل  ليلي، ه������ا �

أ�شعل لك �شموعاً  ح�ش������ورك.. وكل ما�شينا، �

بعدد �شنني �لغياب، طيفك يت�شلل �إيّل ليدخل 

آتي.. �أ�رصح  �لفرح �إىل �شدري، �أقف �أمام مر�

�شع������ري، يد�خلن������ي �شع������ور جمي������ل.. كاأنك 

حتتويني بني ذر�عيك.. وكاأن �ملا�شي يح�رص 

أنا  أبت�شم، و� م������ن جديد، �أنظر يف عيني������ك.. �

أبي�س يت�شاقط بغز�رة �أمام  أملل������م بقايا �شعر � �

آة.. �ملر�

¥µ
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ه������ل اأ�صبح������ت »احلداثة« ثياباً قدمي������ة ينبغي التخل�������ص منها؟ ذلك هو 

�صكايل الذي ما انفك يرتدد بني ظهرانينا، ليق�صم مواقف املثقفني  ال�صوؤال الإ

العرب من جديد ما بني موؤيد ومعار�ص، �صاأنهم يف ذلك �صاأن املثقفني الذين 

�صالة واملعا�رصة حتى اليوم، دون اأن يتمكنوا من  م������ا فتئوا يناق�صون ق�صية الأ

ح�صم امل�صاألة اخلالفية.

ناقد �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

ò

اأ�سئلة احلداثة

و�رشعنة منطق القوة

❁
د. �أحمد طه 
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�سئلة التي تثريها   يف احلقيقة اإن جملة الأ

جماع������ات »ما بعد احلداثة« ق������د تكون لها 

مربراتها املجتمعية، بعد اأن دخلت املجتمعات 

ال�سناعية الكال�سيكية مرحلة جيدة �سماها 

مربيالية املعوملة. و�سماها  البع�ض مرحلة الإ

اآخرون بثورة املعلوماتي������ة والت�سال، ككيان 

جدي������د يقف على النقي�ض متاماً من مفهوم 

أ�سمالية  أ�س�ست له مرحلة الرا الفردي������ة الذي ا

الليربالي������ة، مبعنى اأن التط������ور خلق جمتمعاً 

قائماً على الوفاق، وهو يف طريقه اإىل اإلغاء 

أ�سمالية. التناق�سات التي خلقتها الرا

ولكن ال�سوؤال الذي يفر�ض نف�سه يف هذا 

أ�سمالية الليربالية  املقام هو، هل توقفت الرا

أداء دورها متاماً ل�سالح قوى اجتماعية  عن ا

جديدة؟ وهل هذا بدوره �سيف�سي اإىل اإزاحة 

منظوم������ة القيم التي اأطلقته������ا البورجوازية 

ال�سناعية مبا يف ذلك قيم احلداثة نف�سها؟ 

يذه������ب البع�ض اإىل ذلك الن������وع من النزعة 

الفردي������ة والهوي������ة ال�سخ�سي������ة ب������ات �سيئاً 

أو املو�سوع  م������ن املا�سي واأن الفرد الق������دمي ا

�سباب عديدة  الف������ردي �سار ميتاً، وذل������ك لأ

يق������ف يف مقدمته������ا ن�سوء و�س������ع اقت�سادي 

أ�س�ست له ال�رشكات املتعددة اجلن�سية  جديد ا

و�لعابرة للقومية، وبذلك فاإن طبيعة �لدولة 

أ�شمايل �ختلفت عما  يف جمتمعات �لغرب �لر�

كانت عليه يف مرحلة �لليرب�لية �لقت�شادية، 

و�إذ� كانت �لفردي������ة باتت مو�شوعة قدمية، 

ف������اإن �لزم������ن �جلديد هو �إذن زم������ن �لدولة 

�ملوؤ�ش�شاتي������ة �ل�شاعي������ة �إىل تنظي������م �ملجتمع 

مبا ين�شجم وتطلعاته������ا �ل�شرت�تيجية، ومن 

هنا فاإن �لنمط �لف������ردي �لقدمي بات عائقاً 

حقيقياً يف وج������ه �لتقدم، وبالتايل فاإن عليه 

و�ش������اع �جلديدة وين�شى  �أن يهي������ئ نف�شه لالأ

أو عل������ى حد تعبري  فردو�ش������اً �شنع������ه بيديه، �

مي�شي������ل فوكو: ب������اأن �ل������ذ�ت �لبورجو�زية مل 

تع������د �شيئ������اً م������ن �ملا�شي فق������ط، و�إمنا هي 

أ�شا�شاً، لي�س �لبنيان  أ�شطورة مل تكن موجودة � �

�لبورج������و�زي �إل خر�فة فل�شفي������ة وثقافية. 

وقد يلتق������ي مثل هذ� �لطرح م������ع �أطروحة 

فريدري������ك جيم�ش������ون �لر�بطة ب������ني »موت 

�لنزعة �لفردي������ة« وبني �شم������ة »�لن�شية« �أو 

�لكتابة، ويحلل جيم�شون هذه �ل�شمة يف �شوء 

نظريات �نف�شام �ل�شخ�شية )�ل�شيزوفرينيا( 

كا�شط������ر�ب لغوي متيل �إليه �شمة �لكتابة �أو 

�لن�شية. فيت�شف ه������ذ� �ل�شطر�ب بانهيار 

�لعالقة ما ب������ني �لد�ل و�ملدل������ول، حيث �إن 
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�مل�شاب ب������� »�ل�شيزوفرينيا« ل يعرف �لهوية 

�ل�شخ�شية باملعنى �لذي نعرفه نحن، فيقول: 

»�إنها جتربة د�لت مادية معزولة، منف�شلة، 

غري م�شتمرة، تخف������ق يف �أن تت�شل ببع�شها 

لت�شكل ت�شل�شاًل مت�شاًل، �أي �أن �ل�شيزوفريني 

ن �متالك �أي  عاج������ز عن �أن يفعل �شيئ������اً، لأ

م�رصوع، يعن������ي �لقدرة عل������ى �للتز�م بقدر 

معني من �ل�شتمر�رية على مر �لزمن، ولذ� 

أ�ش������ري روؤية غري  ف������اإن �ل�شيزوفرين������ي يبقى �

ميزة للعامل.

م�رصوع احلداثة غري املكتمل

ويتع������زز هذ� �ل�رصب م������ن �خلطاب مع 

جملة م������ن �ملفكرين �لغربي������ني �لذين مالو� 

�إىل �عتبار �حلد�ثة مرحلة لها بد�ية ونهاية، 

مثلها يف ذلك مث������ل �حل�شار�ت �لتي �شادت 

�شابق������اً، حيث �إّن �حلد�ث������ة يف �أوج نهو�شها 

قامت على �أحد�ث قطيعة جذرية بينها وبني 

�أفكار هذه �حل�ش������ار�ت �ملقد�شة منها وغري 

�ملقد�شة، وبالتايل فاإنها �شعت �إىل عقلنة �لعامل 

ودمقرطته لكي تتو�شع �أفقياً عرب �ل�شتعمار، 

�شو�ق، وخلق جمتمعات  �أو عرب �لهيمنة على �لأ

تابع������ة لأمناط �ل�شلوك �لغربي������ة، مبعنى �أن 

أو �لرمزي������ة  من������اط �ل�شيميولوجي������ة � كل �لأ

زياء و�لعم������ارة وتخطيط �ملدن.  م������ن مثل �لأ

حز�ب  و�لتنظيمات �ملدني������ة �ملوؤ�ش�شاتية كالأ

و�لنقاب������ات و�جلمعيات هي من������وذج �أ�شيل 

للحد�ثة، وبالتايل فاإن ما مت من قطيعة بني 

هذه �حلد�ثة وما�س قرو�شطي، فاإنه حادث 

ن هذه  أو �شائ������ر للحد�ث������ة ذ�تها، وذل������ك لأ �

�حلد�ثة فقدت م������ربر�ت وجودها �لزمنية، 

ولبد من �لعبور �إىل زمن جديد.

غ������ري �أن »هابرما�س« وهو �ب������ن مدر�شة 

»فر�نكف������ورت« رف�س مثل ه������ذه �لتوجهات 

�شا�س هي م�رصوع مل  معترب�ً �أن �حلد�ث������ة بالأ

يكتم������ل، وكان و�شف مي�شي������ل فوكو بال�شاب 

�ملحاف������ظ �لفو�شوي، وه������و �إىل ذلك �شنف 

جماعات ما بع������د �حلد�ثة يف ن�شقني �ثنني 

هم������ا: �لجتاه �ملحافظ �جلدي������د، و�لجتاه 

أنه مهما كان �لختالف بني  �لفو�شوي، ويرى �

هاتني �ل�شبغتني لنظري������ة ما بعد �حلد�ثة، 

فاإنهما �نف�شلتا ع������ن �أفق مقولت �حلد�ثة 

أو �أفق  وروبي������ة بو�شف������ه �أفقاً متقادم������اً، � �لأ

أم������ا �ملفكر �مل�رصي  مرحل������ة م�شى زمانها. �

�شمري �أمني فاإنه يوؤك������د توجهات هابرما�س، 

ويرى �أن مو�شوعة ما بعد �حلد�ثة �لتي بات 

عدد كب������ري من �ملفكري������ن يطرحها كمرحلة 
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جديدة جاءت على �أعتاب مرحلة �أخرى 

فكار  قدمية، �إمنا هي نوع من �لت�شويق لأ

��شتعماري������ة ت�شع������ى �إىل �ل�شيطرة على 

�لعامل، وذلك يف �إطار �أطروحة »�ملركزية 

أنها قطعت  أيه � وروبية« فاحلد�ثة بر� �لأ

و��رص كلية مع ما�������س ميتافيزيكي،  �لأ

وهي بالت������ايل عربت عن وعي بالتقدم، 

أنها نتاج حتول كيفي مت على �أر�شية  �أي �

�لو�قع �لجتماعي، ومن هنا فاإنه يرى 

ب������اأن �حلد�ثة لي�ش������ت منغلقة يف منط 

نهائ������ي، بل هي عل������ى �لعك�س من ذلك 

يف تط������ور متو��شل ينفتح على �ملجهول 

بعد دون  �ل������ذي تدف������ع ح������دوده �إىل �لأ

أبد�ً، �حلد�ث������ة ل نهاية لها،  �إم������كان بلوغها �

جابتها  أ�شكالً متتالية طبقاً لإ ولكنها ترتدي �

عن �لتحدي������ات �لتي يو�جهه������ا �ملجتمع يف 

حلظة تاريخية معينة. ووفق هذ� �ملنطق فاإن 

ن�شانية  جناز�ت �لإ �حلد�ثة، قدمت �أعظم �لإ

�ش������و�ء عل������ى �شعيد �ملعرف������ة �أو على �شعيد 

�لقت�شاد، كما �أن زمن �لثورة �جلديدة �إمنا 

هو خال�شة طبيعي������ة لهذه �جلهود �لب�رصية، 

يديولوج������ي �ل�شائ������د  غ������ري �أن �خلط������اب �لإ

أد  ح������ول �ملعلوماتية و�لت�ش������ال ي�شعى �إىل و�

�لن�شالت �لجتماعي������ة و�لوطنية و�لعاملية، 

�لت������ي �شعت �إىل و�شع ث������ورة �لت�شالت قيد 

خدمة �لتقدم، وحت������ل معها فر�شية �شاذجة 

مفاده������ا �أن �لتطور خلق جمتمعا قائماً على 

أزع������م �أن لهذه  �لوف������اق و�إىل ذل������ك يق������ول: �

�ل�شذ�ج������ة وظيفة هي جتري������د �ل�شعوب من 

أنها  �ل�شالح حتى يقب������ل ��شرت�تيجيات على �

دون بدي������ل، وطنياً كان �أم على �شعيد عاملي 

مر �لذي طرحه �لباحث حممد  وهو ذ�ت �لأ

جمال باروت حول فيلقة �لفرد وتنميطه يف 

طرز ذوقي������ة و��شتهالكي������ة وغذ�ئية ورمزية 
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وعملية مت�شابهة.. ومبعنى �آخر تكييف �لفرد 

أيه يف هذ� �ل�شدد  وف������ق بعد و�حد. ويعزز ر�

مبا قاله �أنطون مقد�ش������ي من �أن: ما يحدد 

أ�شا�شا �شيطرة  �لو�شع ما بع������د �حلد�ثي هو �

»�ملغف������ل« ويت�شم������ن �ملغفل �إغف������ال �شورة 

�ملوج������ود وبالت������ايل حذف �ل������ذ�ت، �أو و�شع 

�لذ�ت يف حمور جمهول، فيغدو �لن�س هنا - 

و�لن�س هو كل موجود ولي�س �ملكتوب فقط- 

جمهول �لهوية. و�إذ� كان هذ� هو �ملوقف من 

�حلد�ث������ة وما بعدها ف������اإن �شمري �أمني �لذي 

�شع������ى �إىل تفكي������ك عنا�رصه������ا �لقت�شادية 

و�ل�شيا�شية و�لثقافية، ر�أى لز�ماً عليه كمفكر 

�أن يدع������و �إىل مو�جهة ه������ذه �لتحديات عرب 

جبه������ة عاملية جديدة تعي خ�شائ�س �ملرحلة 

�جلدي������دة �ملف�شية �إىل خر�ب، حيث �إن عامل 

�ليوم يتجه �إىل ماأزق حقيقي، فاإما �أن ينتهي 

أنه �شيدمر ذ�ته. أو � �إىل �ل�شرت�كية، �

املال.. القوة.. احلب

ولكن من جهة �أخرى �أي من جهة �لغرب 

�شكالية فاإن فر�ن�شو�  �لذي يعاين من هذه �لإ

بوركيي������ه ع�ش������و �ملجل�س �لوطن������ي للبحوث 

�لعلمي������ة يف فرن�شا، يط������رح يف كتابه »�ملال، 

أن������ه م������ن �ل�شعوبة مبكان  �لق������وة، و�حلب« �

أ�ش�س  �لتحدث عن �لقيم من دون �حلديث عن �

�حلد�ثة �لغربية ودينامية �لقت�شاد �لعاملي، 

وبذل������ك فاإنه ل �شحة ملقول������ة �إن �لعالقات 

�ل�شلعي������ة �جلديدة تق�ش������ي منظومة �لقيم، 

و�إمنا �ملنطق �ل�شائد هو »منطق �لقوة« �لقوة 

مرب�طوري������ة، وعندم������ا ندين  أو �لإ �لقومي������ة �

�لعالق������ات �ل�شلعي������ة فاإننا نغام������ر باإمكانية 

ن منطق �لقوة هو �لذي  ت�شييع �له������دف، لأ

ن�ش������ان من خالل منطق  م������ا فتئ يتحكم بالإ

تر�كم �لرثوة �لذي يت�شمن تناق�شاً مزدوجاً: 

ن�ش������ان يتناق�������س مع نف�ش������ه، حيث يوؤدي  �لإ

خلق �ل������رثوة �إىل خلق �لفق������ر، وبهذ� �ملعنى 

ف������اإن �لنمو ي�شاوي �لقوة، وم������ن جانب ثان، 

ر�س، حيث  ن�شان يف تناق�������س مع �لأ فاإن �لإ

يدخل �لنم������و يف �أزمة مع م�ش������ادرة ذ�تها، 

هدر وتعقيم م�شادر �لطبيعة، �إف�شاد �لبيئة، 

أن������ه وبف�شل �لتقنيات  ه������ذ� على �لرغم من �

�حلديثة ت�شتطيع �لب�رصية �أن تنتج �ليوم مئة 

�شعف ما كانت تنتجه �ملجتمعات يف بد�ية 

نتاجية  أ�شمالي������ة، و�إذ� كانت �لق������درة �لإ �لر�

موجه������ة خلدمة �لنا�������س وحاجاتهم، فكيف 

نف�������رص �لفق������ر �ملدقع يف �جلن������وب، �أو حالة 

�مله�شم������ني و�ملحرومني يف �ل�شمال؟ و�ل�شوؤ�ل 



اأ�سئلة احلداثة و�رشعنة منطق القوة

275 العــــــدد 549  حزيـــــــران   2009

�لذي يفر�س نف�شه يف ه������ذ� �ملقام هو: هل 

هناك بر�ع������م خ�رص�ء لنظام جديد يتخطى 

�حلد�ثة وقيمها �لفردية ويتخطى قيم �لقوة 

أنتجتها �ملرحلة �جلدي������دة، نحو قيم  �لت������ي �

هم  أنه �ل�شوؤ�ل �لأ جماعي������ة جديدة؟ و�أعتقد �

جابة عن������ه، �شيما و�أن جملة  �لذي ينبغي �لإ

أنتجتها �لعوملة و�شعت �لعامل  �ملع�شالت �لتي �

يف متاهة بورخي�شية ي�شعب �خلروج منها.

و�ل�شاعر �مل�رصح������ي �لت�شيكي فات�شالف 

هاف������ل ل يرى �أي �إمكانية للخال�س من هذه 

�ملتاهة �إل بثورة مقد�شة جديدة عرب �لبحث 

دي������ان �ملختلف������ة، �أي �لبحث  عم������ا يوحد �لأ

�لهادف عن �ملبادئ �مل�شرتك������ة، بينما يقرتح 

فر�ن�ش������و� بوركيه ت�شكيل هيئ������ة عاملية تركز 

ر�س باعتبارهما  ن�شان و�لأ جمهودها على �لإ

�شافة �إىل تفعيل  من �أثمن �لرثو�ت، هذ� بالإ

دور منظمة �لأمم �ملتح������دة و�ملنظمات غري 

�حلكومية م������ن �أجل حماي������ة �لكوكب، و�إذ� 

م������ر ��شتحد�ث نظ������ام ق�شائي  �قت�ش������ى �لأ

دويل ي�ش������ع يف مقدم������ة �عتبار�ت������ه قانون 

ر�س �لذي �شيكون قانوناً عاماً ونوعاً من  �لأ

ن�شان،  ح������ق �لطبيعة، �أي قريباً من حقوق �لإ

وبذلك يغدو �لفرد مو�طن������اً عاملياً يف �إطار 

جمتمع م������دين ودميقر�ط������ي عامليني، �شمته 

أنه متعدد �لقوميات و�لثقافات، �أع�شاوؤه ل  �

نهم  يد�فعون عن م�شالح دولتهم �لقومية، لأ

أنه������م �أع�شاء يف جماعة عاملية يف  ي�شعرون �

ر�ء  ول. وبعد ��شتعر��شنا جلملة �لآ �ملقام �لأ

�لد�عي������ة �إىل مللمة �ل�شف������وف �إز�ء حتديات 

�لعومل������ة �ل�شاعية �إىل �خلر�ب وت�شكيل جبهة 

أو بالعودة �إىل �هلل و�لت�شامح  �أو هيئة عاملية، �

�لديني، لبد من �لت�شاوؤل، وماذ� عن موقف 

خر؟ ل�ش������ك �أن مثل هذ� �لت�شاوؤل �شي�شع  �لآ

مفكر�ً ك�شموئيل هنتنغتون يف مقدمة قائمة 

أنه يف  مفك������ري زمن �لعوملة �جلديد، �شيما و�

مقالته »�رص�ع �لثقافات« �أو »حو�رها« �شعى 

�إىل تكري�������س منط������ق �لقوة وتاأكي������د مركزية 

�لغرب، وذلك باأن م������ا يحدد معامل �مل�شتقبل 

نظم������ة �لجتماعية  لي�������س �ملجابهة ب������ني �لأ

و�ل�شيا�شية، و�إمنا �ل�رص�ع فيما بني ح�شار�ت 

ذ�ت �أ�ش������ول دينية وثقافي������ة خمتلفة، وهي 

�أطروحة يف �حلقيق������ة تعود �إىل زمن ما�س، 

وتفيد باأن �خلطر عل������ى �أوروبة لن ياأتي �إل 

أو �لرو�س،  ت������ر�ك ، � أو �لأ م������ن جانب �ملغول، �

كادميي يرى  و�إىل ذلك فاإن ه������ذ� �ملثقف �لأ

باأن �لغرب �شيجد نف�شه يف مو�جهة مع بقية 
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دول �لعامل بقيادة »�لطغ������اة و�لثيوقر�طيني« 

و�لذين رمب������ا يكونون مدعومني من مرتزقة 

كونفو�شيو�شني مدججني بال�شالح؟!

منح العوملة

ونحن يف �حلقيقة لن ن�شيف جديد�ً �إذ� 

ن  أين������ا يف �لكم �ملليء بالعن�رصية، لأ أبدينا ر� �

مفكرين كثريين تناولو� مقولته هذه بالدر�س 

و�لتحلي������ل، و�شنختار منه������م �ملفكر �مل�رصي 

�شمري �أمني، �لذي قال على �شبيل �ل�شخرية: 

أبو�ب  �إن مثل هذ� �لكت�شاف! ل يفتح �شوى �

كانت مفتوحة على م�رص�عيها �شابقاً،

حي������ث �إن هنتنغت������ون يجع������ل �ملع�شل������ة 

�لثقافي������ة ت������ر�دف �لعقيدة �لديني������ة، على 

�عتب������ار �أن �لعقائ������د �لديني������ة قائم������ة على 

مفهوم نهاية �لتاريخ، ويف �ملح�شلة �شي�شبح 

لز�ماً على �ل�شعوب غ������ري �لغربية �أن ت�شارع 

أو تنغلق يف  للتماه������ي مع �لقي������م �لغربي������ة، �

خ�شو�شياته������ا �لثقافية �ملوروثة من تاريخها 

�ل�شاب������ق، م������ا يجعله������ا غ������ري ق������ادرة على 

مو�جه������ة حتدي������ات �لع�������رص. ويف �حلقيقة 

�إن �أطروح������ات ما بع������د �حلد�ثة هذه ت�شعى 

جهدها �إىل �إلغ������اء �حلد�ثة �لتي قامت على 

خاء و�مل�شاو�ة، وتقدمي قيم  مبد�أ �حلرية و�لإ

مر �لذي  بديل������ة ذ�ت طابع، ��شتف������ز�زي، �لأ

يدفع باملثقفني �لع������رب وغريهم من مثقفي 

�لعامل �لثال������ث، لربط �حلد�ث������ة بال�شتعمار 

أ�شمالية و�إىل ذلك يقول �شمري �أمني: �إن  و�لر�

أنه يربطها  �شبب عدو�نية بع�شن������ا للحد�ثة �

أ�شمالي������ة و�ل�شتعمار، وهو خيار  بالر� د�ئماً 

يفيد متام������اً �أهد�ف ��شرت�تيجية �ل�شتعمار، 

ن �حلد�ثة مل ت�شل بعد �إىل نهاية م�شريتها،  لأ

ولن تكون هناك نهاية لهذه �مل�شرية. �حلد�ثة 

هي �نق������الب جوهري ح������دث عندما �عترب 

�ملجتم������ع نف�شه م�شوؤولً عن م�شريه . عندما 

أنه هو �شانع تاريخه.. من هنا  ن�شان � �أعلن �لإ

ف������اإن نبذ �حلد�ثة معن������اه �لتنازل عن �لعمل 

�مل�ش������وؤول يف �شبي������ل �شنع �لتاري������خ، كما �أن 

�شالة ل تعن������ي يف مثل هذه  �لدع������وة �إىل �لأ

يقاف عجلة �لتاريخ  �لظروف �شوى �ل�شعي لإ

عند مرحلة ما قبل �حلد�ثة.

ولكن �لطريف يف �أمر �لعوملة وزمنها هو 

وروبي������ة ذ�ته������ا باتت تخ�شى من  �أن �لأمم �لأ

مريكية �ملعوملة، و�عتربت  هيمنة �لثقاف������ة �لأ

�أن ف������خ �لعوملة »ي�شط������اد« �جلميع، ولذلك 

�شعت ع�رصون دولة �أوروبية �إىل �إقامة موؤمتر 

عاملي يف كند� مبعزل عن �أمريكا ناق�شت فيه 
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�إمكاني������ة ت�شكيل فيلق عاملي و�رص�كة خا�شة، 

تك������ون قوية مبا في������ه �لكفاية لك������ي ت�شمن 

باأن �لثقاف������ة �شتعامل بو�شفه������ا �شمة مهمة 

م������ن �شمات �لهوي������ة �لقومي������ة، ولي�س جمرد 

�شلعة جتاري������ة �أخرى خا�شع������ة للمعاهد�ت 

�لدولية �جلديدة �لتي تربم حتت �شعار حرية 

�شتاذ و�ملحل������ل �ل�شيا�شي  �لتج������ارة. ويرى �لأ

�شعد حميو باأن مثل هذ� �لكالم جميل، ولكنه 

يف �لوقت نف�شه �شيدخل معركة لي�شت �شهلة 

مع �لتي������ار�ت �لنيوليرب�لي������ة �لتي تقف ور�ء 

ن  ن هذه �لتيار�ت تعي�س �لآ ت�شليع �لثقافة، لأ

مر طاملا هو �شائر  ذروة �نت�شاره������ا، ولكن �لأ

باندفاع������ة ل مثيل لها نح������و �خلر�ب �لعام، 

فال بد �إذن م������ن �أن ن�شعى جاهدين �إىل حل 

جماعي ينقذنا من هذه �لكارثة، و�أعتقد �أن 

تطوير قيم �حلد�ثة عاملياً هو من خري �ل�شبل 

ملو�جهة جمتمع �لعوملة وكل �شلطاته �لرمزية، 

ولن يكون ذلك �إل بالنقد و�حلو�ر.

¥µ
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�شه������دت نهايات الق������رن الع�رصين املن�رصم ن�شوء وتط������ور �شبكة املعلومات 

نرتنت(، ولقد اأحدث ظهور هذه ال�شبكة وتنامي ا�شتخدام خدماتها  العاملية )الإ

مر  ن. ولكن الأ وتطبيقاته������ا املختلفة تاأثريات ل ميكن احلك������م على مداها الآ

نرتنت يتنامى  الثاب������ت واملتفق عليه بني جميع الباحثني اأن ا�شتخدام �شبكة الإ

يوما بعد يوم يف جمالت �شديدة الت�شعب )يكفي اأن نعرف اأن م�شتخدمي جهاز 

التلفزي������ون و�شلوا اإىل 500 مليون م�شرتك بعد مرور 30 عاماً من ظهور هذا 

نرتنت فقد و�شل عدد م�شتخدميها اإىل 500 مليون من  اجله������از. اأما �شبكة الإ

�أديب وناقد �شوري

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

ò

دور ال�شبكة العنكبوتية يف تطوير 

منظومة املعرفة ال�شمولية

❁
د. نزار عوين
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امل�ضتخدم������ن –اأي الرقم نف�ضه– يف غ�ضون 
4�ضنوات فقط(. واإزاء هذه ال�ضعبية الكا�ضحة 

نرتن������ت واال�ضتعان������ة بتطبيقاتها  ل�ضبك������ة االإ

املختلف������ة يف العديد م������ن املجاالت بدءا من 

بالتعليم والتجارة والت�ضويق،  عالم مروراً  االإ

أ كم كبري من الباحثن  و�ضوالً اإىل الرتفيه بدا

م������ن تخ�ض�ض������ات متباين������ة يف االلتفات اإىل 

�رضورة و�ضع ه������ذا الكيان ال�ضخم املت�ضعب 

الغام�ض حتت جمهر البح������ث العلمي �ضعيا 

منهم للتعرف على الكيان ال�ضيربنتي العمالق 

واإمكاناته وحدوده وطبيع������ة الوظائف التي 

يوؤديها و�ضمات م�ضتخدميه وتاأثرياته املحتملة 

�ضعدة. على خمتلف االأ

وفيم������ا يلي نحاول اأن نر�ضد االجتاهات 

نرتنت  خ�ض������اع �ضبكة االإ العلمي������ة املختلفة الإ

لدرا�ض������ة   العملية. لقد �ضارت جهود درا�ضة 

نرتن������ت يف ع������دة اجتاهات عل������ى النحو  االإ

التايل: 

يف الب������دء يطالعن������ا ذلك االجت������اه الذي 

نرتنت،  ذهب اأ�ضحابه اإىل التعريف ب�ضبكة االإ

أنها ت�ض������كل كيانا  وبي������ان مفهومها وكي������ف ا

أ�ضكال ات�ضالية اأو معلوماتية  خمتلفا عن اأي ا

�ضابق������ة. وعمد دار�ض������و ه������ذا اجلانب اإىل 

اإي�ضاح املفهوم والعتاد التقني املكون لل�ضبكة 

وكذلك الربجميات التي ت�ضتعن بها والطرق 

جراء االت�ضال به������ا واال�ضتفادة  املختلف������ة الإ

م������ن خدماته������ا. ورغم ما تت�شم ب������ه �ل�شبكة 

من حد�ث������ة ن�شبية، كان لالجت������اه �لتاريخي 

يف تناولها ن�شيباً و�فر�ً. �إذ �جته �لكثري من 

�لباحثني �إىل تناول �لتطور �لتاريخي ل�شبكة 

نرتنت حت������ى و�شلت �إىل م������ا و�شلت �إليه  �لإ

نرتنت �إىل  ن. وهم يرجعون ن�شاأة �شبكة �لإ �لآ

�ل�شتينات من �لقرن �لع�رصين �ملن�رصم، حيث 

أربا  بحاث �ملتقدمة � يعتربون �شبك������ة وكالة �لأ

ن������ت ARPA Net  �لتابعة ل������وز�رة �لدفاع 

أن�شئت ع������ام 1969 هي  مريكي������ة و�لت������ي � �لأ

نرتن������ت، ولكنها ولدت ب�شكلها  نو�ة �شبكة �لإ

�لر�شمي �ملتعارف عليه يف عام 1983 عندما 

أربا نت �إىل �شبكت������ني �إحد�هما  مت تق�شي������م �

خ������رى ع�شكرية وكان������ت �ل�شبكة  مدنية و�لأ

�شا�س �ل������ذي �أدى �إىل ظهور  �ملدنية ه������ي �لأ

نرتنت. ومن �لباحثني من �جته �إىل عر�س  �لإ

�ل�شمات �لفريدة و�ملتعددة �لتي متيز �ل�شبكة، 

أبرز ه������ذه �ل�شمات �لتي حر�شت هذه  ولعل �

�لبحوث على �لتاأكيد عليها �شمات: 

1 – �لن�س �لفائق.

2 – �لو�شائط �ملتعددة. 

3 – �لتفاعلية.

فالن�������س �لفائق هو ن�������س مفتوح، ن�س 

غري تتابع������ي، يت�شل بن�شو�������س �أخرى غريه 

من خ������الل و�شالت Links حتيل م�شتخدم 

آخ������ر مرتبط به مبا يعطي  �لن�������س �إىل ن�س �
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�لفر�شة للمتلقي �أن »يقفز« عرب �لن�شو�س، 

أك������رث �شمولً  مب������ا يجعل������ه يكت�ش������ب نظ������رة �

للمو�شوع �لذي يتعر�س ل������ه، وهو �شكل من 

أ�شكال �لن�شو�س مل يعتده �ملتلقي على مد�ر  �

تاريخ تناق������ل �ملعرفة �لب�رصية. �أما �لو�شائط 

�ملتع������ددة فه������ي �شمة تعني توظي������ف و�شائل 

�لنقل �ملعريف و�لرم������زي �ملختلفة يف عملية 

نق������ل وتد�ول �ملعلومات عل������ى �ل�شبكة، فهي 

توظ������ف �لن�س �ملكتوب و�ل�ش������وت و�لر�شوم 

�لفيديو  ولقط������ات  �لفوتوغر�فية  و�ل�ش������ور 

�حلي������ة يف ت�شكيل������ة يفرت�س فيه������ا �لتنا�شق 

لتحقيق �أعلى درجة من درجات ثر�ء �لتعر�س 

للمحت������وى �ملن�شور على �ل�شبك������ة. �أما �شمة 

�لتفاعلية فه������ي ت�شري �إىل قدرة �ل�شبكة على 

�ل�شم������اح للم�شتخدم بال�شيطرة على �ملحتوى 

دو�ر بني �ملر�شل و�مل�شتقبل، وهي  وتب������ادل �لأ

�شمة تعرب عن �لدرجة �لتي بات ي�شيطر فيها 

م�شتخدم �ل�شبكة على عملية �لت�شال. 

ولقد تناولت �لكثري م������ن �لدر��شات ول 

عالمي ه������ذه �ل�شمات  �شيما يف �ملج������ال �لإ

حدوده������ا  م�شتك�شف������ة  بالبح������ث  �لث������الث 

و�لفروق بينها وبني �ل�شمات �لتقليدية �لتي 

خرى �لتي �شبقت  كانت تتيحها �لو�شائ������ل �لأ

نرتنت يف �لظهور. كم������ا بحثت تاأثري تلك  �لإ

�ل�شمات على �ملتلقي وعلى �ل�شكل و�ملحتوى 

�ملقدم على �ل�شبكة، و��شتعانت هذه �لبحوث 

بالرت�ث �ملنهج������ي �لذي تزخر به علوم �للغة 

�حلديث������ة مثل: حتلي������ل �مل�شم������ون وحتليل 

أ�شاليب  و� ل�شني������ات  �لأ ومناه������ج  �خلط������اب 

�لتحليل �ل�شيميولوج������ي )�أو علم �لعالمات( 

و�لتحلي������ل �لبنيوي، وذلك �شعي������اً ملزيد من 

�ل�شتك�شاف له������ذ� �لنم������ط �مل�شتحدث من 

نرتنت تقدم  �أمن������اط عر�������س �ملحت������وى. فالإ

 Non حمتوى يقوم على �لكتابة غري �خلطية

Linear Writing وكذلك على قر�ءة هذ� 
�ملحتوى ب�شكل غري خطي. وميكن �لقول �إن 

�ل�شرت�تيجي������ات �لبحثية �لتي بد�أت تتاأ�ش�س 

لدر��شة هذ� �لنوع من �لن�شو�س حاولت �أن 

تبحث يف �لن�س م������ن د�خله ووفقا لل�شمات 

�جلوهري������ة �لت������ي متيزه، بحي������ث مت تطوير 

أ�شالي������ب بحثي������ة تتالئ������م وخ�شو�شية هذ�  �

طالق  �لن�������س، فلم يكن من �ملالئ������م على �لإ

أ�شاليب بحثية  در��شة هذ� �لن�س با�شتخد�م �

أع������دت �أ�شال لدر��شة ن�������س �آخر له �شمات  �

مغايرة لتلك �لتي يت�شم به �لن�س �لفائق. 

أ�شلوب  أب������رز مثال على ذل������ك هو � ولعل �

 Critical لتحليل �لنق������دي لن�س �لوي������ب�

أناند�  Analysis �لذي طرحت������اه كل من: »�
أ�شلوب  مي������رت�« و »�إليزي������ا كوه������ني«. وه������و �

بحث������ي ياأخذ يف �لعتبار ثالثة جو�نب متيز 

ول:  أ�شا�شية. �جلانب �لأ ن�س �لويب ب�شف������ة �

�لطرق �لت������ي يتم من خالله������ا و�شل �لن�س 
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آخ������ر من خ������الل �لو�شالت  بن�������س �

�لفائق������ة �ملوج������ودة يف �لن�س، فهذ� 

�لن�������س ي�شكل جزء�ً من خطاب �أكرب 

أ�شمل يعترب هذ� �لن�س جزء�ً منه،  و�

كم������ا �أن معنى ه������ذ� �لن�س ل يتولد 

�إل من خالل �ت�شال �لن�س �لرئي�شي 

بن�شو�������س �أخرى. �جلان������ب �لثاين: 

خذ يف �لعتبار �ل�شمات  �������رصورة �لأ

�ل�شكلية لن�س �لوي������ب، و�لتي ت�شبغ 

خرى دللت عل������ى �لن�س،  ه������ي �لأ

�جلانب �لثالث: �لدور �لذي ميار�شه 

قر�ء �لن�س، و�لذي������ن ي�شفون على 

�لن�س – خالل قر�ءتهم له – معنى. 

فف������ي غياب عملية �لقر�ءة لن يكون 

�شا�س  لهذ� �لن�س معنى. وعلى هذ� �لأ

فالتحليل �لنق������دي ل يكتفي مبجرد حتليل 

�ملحت������وى ملجمل �لن�س. بل يتخطى ذلك �إىل 

حماولة ك�ش������ف دللة �لن�س �ش������و�ء بالن�شبة 

أو مل�شتهلكي������ه وكذلك حماولة �لفهم  ملنتجيه �

لتاأثري�ته. 

نرتنتي  ويف �إط������ار ��شتك�شاف �لن�������س �لإ

أ�شاليب  �أي�شاً قامت بع�س �لبحوث بدر��شة �

نرتنت  �ل�������رصد �للغ������وي �مل�شتخدمة عل������ى �لإ

�شل������وب �ل������ذي ي�شيع  حماول������ة تو�شي������ف �لأ

��شتخد�مه على �ل�شبكة كما حاولت �لتعرف 

�شاليب �ل�رصدية �للغوية �لتي  أن�ش������ب �لأ على �

ميك������ن �تباعه������ا يف كتابة ن�شو�������س �ل�شبكة 

و�لتي حتقق يف �لوقت نف�شه �أعلى درجة من 

درجات جتاوب �لقارئ مع هذ� �لن�س. وهو 

ما قد يقود يف �لنهاية �إىل جناح هذه �لبحوث 

�شلوبية �لتي  �ش�س و�لقو�ع������د �لأ يف و�شع �لأ

نرتنت،  �شوف حتكم عمليات �لكتابة لن�س �لإ

ومبا يتالئم مع كل ��شتخد�م من ��شتخد�مات 

دب������ي )�ل�شعر،  �للغة �ش������و�ء �ل�شتخ������د�م �لأ

عالمي  أو �ل�شتخ������د�م �لإ �لق�شة، �لنق������د( �

و�لتحقيقات  حاديث  و�لأ و�لتقارير  خبار  )�لأ

أو �ل�شتخد�م �لعلمي  و�ملقالت �ل�شحفية(. �
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و�لبحثي.. وغريه������ا من م�شتويات ��شتخد�م 

�للغة. 

وعنيت بع�س �لدر��ش������ات �أي�شا بدر��شة 

�ل�شل������وك �لقر�ئي مل�شتخ������دم �ل�شبكة )حيث 

�إن فع������ل �لقر�ءة ه������و �لفع������ل �ملكمل لفعل 

�لكتابة، ف������اإذ� كانت �لكتابة تخلق �لعالمات 

و�لرم������وز وكل ما ميكن �أن يع������رب عن �أفكار 

أو �أ�شو�ت، ف������اإن �لقر�ءة ميكن  أو م�شاع������ر � �

أو �أفكار �أو حتى جمرد  ترجمتها �إىل مع������ان �

�أ�شو�ت مرة �أخرى(. فبحثت هذه �لدر��شات 

همية بدء�ً من در��شة  يف جو�نب �شدي������دة �لأ

أثن������اء �لق������ر�ءة ومعدل �رصعة  حرك������ة �لعني �

�لق������ر�ءة من �ل�شا�ش������ة مقارنة ب�رصعة عملية 

�لقر�ءة من �لورق �ملطبوع، ومرور�ً باملجهود 

أثناء عملية �لقر�ءة  �لذي يبذله �لق������ارئ يف �

وكيف ي�شتجيب �لقارئ للمادة �لتي يطالعها، 

وم������دى فه������م و�إدر�ك �لق������ارئ له������ذ� �لنوع 

من �لن�شو�������س، وكذلك م������دى قدرته على 

��شرتجاع ما حو�ه من �أفكار ومقد�ر �لتفاعل 

أثناء عملية �لق������ر�ءة بني �لكاتب  �ل������ذي يتم �

وبني �لقارئ بل وبني �لقر�ء وبع�شهم �لبع�س 

و�أخري�ً مدى تاأثري مطالعة �لقارئ لهذ� �لن�س 

خرين وعلى  عل������ى عالقاته وتفاعالته مع �لآ

دو�ر �لتي ميار�شها.  �أمناط �شلوكه وعلى �لأ

وثم������ة �جت������اه علم������ي يف در��ش������ة �شبكة 

نرتن������ت يعم������د �إىل �ش������رب غ������ور �لوظائف  �لإ

�ملختلف������ة �لت������ي توؤديها �ل�شبكة م������ن �إعالم 

وترفيه وت�شلي������ة وتعليم وم�شارك������ة �شيا�شية 

وتثقيف وتوعية وت�شويق وتتيح مل�شتخدميها 

نطاق������اً عري�شاً من �لوظائف مل تكن تنجزها 

نرتنت فاإنها  أية و�شيلة �شابقة منفردة. �أما �لإ �

توؤدي هذه �لوظائف وغريها جمتمعة ب�رصعة 

وكف������اءة غ������ري م�شبوق������ة، وقد �أخ������ذت هذه 

�لبحوث تدر�س عن كثب مدى جناح �ل�شبكة 

يف حتقيق كل وظيفة من هذه �لوظائف. ويف 

�أحيان كثرية كان �أ�شحاب هذ� �لتوجه �لبحثي 

يربطون ما بني هذه �لوظائف وبني �لنظريات 

�ل�شيكولوجي������ة و�ل�شو�شيولوجية و�لت�شالية 

�لتي ت�شتطيع تف�شري هذه �لوظائف وحدودها 

�شباع������ات �لتي حتققها للمتلقي. وهناك  و�لإ

طائفة مهمة من �لبح������وث �قتحمت معرتكا 

�شدي������د �ل�شعوبة، �أق�شد بها تلك �لدر��شات 

ف������ر�د �لذين  �لت������ي �أخذت عل������ى عاتقها �لأ

ي�شتخدمون �لويب. بد�أ هذ� �لجتاه بدر��شة 

أع������د�د م�شتخدمي �لويب ور�شد �لتو�شع يف  �

أ�شباب هذ� �لتو�شع، ثم و�شعت  عد�د و� هذه �لأ

هذه �لبح������وث من د�ئرته������ا قليال، فعمدت 

�إىل حماول������ة در��شة �ل�شم������ات و�خل�شائ�س 

�لدميغر�فية له������وؤلء �مل�شتخدمني من حيث 

�لعمر و�لنوع و�مل�شتوى �ملعي�شي و�لقت�شادي 

و�لنتماء �لطبقي و�لجتاه �ل�شيا�شي و�حلالة 

�لجتماعي������ة. ث������م تو�شعت ه������ذه �لدر��شات 
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آر�ء  أك������رث و�أكرث فانتقلت �إىل فح�������س قيم و� �

و�شلوكيات هوؤلء �مل�شتخدمني وتاأثري �لتعر�س 

أو  نرتنت عل������ى كل هذه �جلو�نب � ملحتوى �لإ

بع�شه������ا. ويف هذ� �ل�شدد ن�شطت موؤ�ش�شات 

��شتط������الع �ل������ر�أي �لع������ام )مث������ل موؤ�ش�شتي: 

جالوب ونيل�شون( يف �إجر�ء �لبحوث �ملن�شبة 

على ه������ذ� �جلانب مبا لها من باع طويل يف 

در��شة �لعينات �لب�رصية. 

وقد و�جه هذ� �لنوع من �لدر��شات حتدياً 

كبري�ً متثل يف �لتز�يد �لكبري وغري �ملن�شبط 

ع������د�د م�شتخدمي �ل�شبك������ة وت�شتتهم على  لأ

مر �لذي  خمتل������ف �أ�شقاع �ملعمورة. وه������و �لأ

بح������اث تعاين دوماً  جع������ل نتائج مثل تلك �لأ

نوع������اً من �لت�شكي������ك يف م�شد�قيتها. ولكن 

أي�ش������اً �إىل �أن جانباً كبري�ً  �شارة � لب������د من �لإ

م������ن �ل�شط������ر�ب و�لت�شارب �ل������ذي ي�شوب 

نتائج مثل تلك �لدر��شات يعود �إىل ��شتخد�م 

�شالي������ب بحثية غري مالئمة وغري  باحثيها لأ

�شاحل������ة لعد و�إح�شاء وقيا�������س م�شتخدمي 

�ل�شبك������ة ويف �حل�ش������ول عل������ى بيانات حول 

آر�ئهم و�شلوكياتهم وما قد �عرت�هم  �شماتهم و�

م������ن تاأثري�ت. ولعل هذ� م������ا كان يدفع عدد 

من �لباحث������ني يف هذ� �جلانب �إىل �مل�شارعة 

بالق������ول ب������اأن �لنتائج �لت������ي تو�شل������و� �إليها 

ترتبط بتاري������خ حمدد ول ميك������ن تعميمها. 

ثر، �أي تلك �لبحوث �لتي  �أما عن بح������وث �لأ

نرتنت على  حاول������ت ك�شف تاأثري ��شتخد�م �لإ

ثر  �ملتلقي فق������د عمدت �إىل قيا�������س هذ� �لأ

نرتنت على  أثر �لإ على ع������دة م�شتويات منها �

�جلانب �لنف�ش������ي للمتلقي من �نتباه و�إدر�ك 

آر�ء ودو�ف������ع وتعلم، ومنها من  و�جتاه������ات و�

ث������ر �لجتماعي ل�شتخ������د�م �شبكة   تناول �لأ

نرتنت فبحث تاأثريه������ا على تفاعل �لفرد  �لإ

خرين وعلى مدى تو�فقه �لجتماعي  م������ع �لآ

م������ع �جلماع������ة �ملحيطة وم������دى �لتحولت 

و�لتب������دلت �لتي تع������رتي �لو�قع �لجتماعي 

فر�د( �لذي ي�شتخدم  للف������رد )�أو ملجموعة �لأ

نرتنت من �إعادة  نرتن������ت، وما �أحدثت������ه �لإ �لإ

هيكلة ل�شخ�شية �لفرد و�إدخاله يف عالقات 

أ�شخا�س يتو��ش������ل معهم على  جدي������دة م������ع �

�مل�شت������وى �لتخيلي �لرم������زي فح�شب، ومنها 

أثر �ل�شبكة على  �أي�شاً من عم������د �إىل در��شة �

�لن�شاط �ل�شيا�شي للفرد من حيث مدى دفعه 

�إىل �مل�شارك������ة �ل�شيا�شية. ووجد رجال �لفكر 

نرتنت �أي�شا جانبا مهما جدير�ً بالتناول  يف �لإ

�لبحث������ي �جل������ديل بينهم، �أق�ش������د به جانب 

�لتاأثري �لثقايف لل�شبك������ة، ويعد هذ� �جلانب 

من �أكرث �جلو�نب �لبحثية �إثارة للجدل حول 

ما تو�شل �إلي������ه من نتائج، فلئن كان �جلميع 

– رج������ال �لفك������ر وغريهم – يتفق������ون على 
وجود تاأثري ثقايف ل ينك������ر لل�شبكة �لعاملية، 

أو �شلبية  أنهم يختلفون يف مدى �إيجابية � �إل �
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هذ� �لتاأثري، ففي ح������ني يرى �لبع�س منهم، 

خا�شة يف عاملنا �لعرب������ي و�لعامل �لثالث، �أن 

أ�شا�شية من �أدو�ت �خرت�ق  أد�ة � �ل�شبكة متثل �

ثقافات �ل�شعوب وم�شخ �شخ�شيتها وهويتها 

�لقومية وقولبته������ا وتنمطيها ل�شالح عملية 

ت�شويق »�ل�شل������ع« �لثقافية لدول �أخرى �أفقر 

نرتنت �شوف  ثقافيا و�أكرب �قت�شاديا، و�إن �لإ

ت�شيع جمموع������ة من �لقي������م �لثقافية �ملادية 

�ملهرتئة �لت������ي تتعار�س م������ع �لقيم �لروحية 

�لرفيعة �لتي مل تعد متتل������ك بع�س �ل�شعوب 

�شو�ها، كما �شتحي������ل �ملثقف يف �لدول ذ�ت 

�ل������رت�ث �لثق������ايف �إىل جمرد »م������ورد للمو�د 

أو ن�ش������ف �مل�شنعة بعد �أن  �لثقافي������ة �خلام �

�أ�شبح������ت م�شوؤولية �لت�شني������ع �لنهائي ملو�د 

�لثقافة م�شوؤولية �لقاب�شني على زمام �لقوى 

�لرمزية د�خل �ملجتم������ع )�لعاملي( على حد 

تعبري د. نبيل علي. 

وي�شي������ع يف م�شطلح������ات ه������ذه �لفئ������ة 

م�شطلح������ات م������ن قبي������ل »�لغ������زو �لثقايف« 

عالمي«   و»ت�شليع �لثقافة« و»خلل �لتدفق �لإ

و»طم�������س �لهوية« و»�لتبعي������ة«.. وغريها من 

�مل�شطلح������ات �لتي تربز �جلانب غري �ل�شوي 

نرتنت على �لثقافة،  و�لوجه �لقبيح لتاأثري �لإ

وغالبا م������ا يربط �أن�شار ه������ذ� �لجتاه بني 

نرتنت وبني  �لتاأثري�ت �لثقافي������ة �ل�شلبية لالإ

�لتاأثري�ت �ل�شلبية لظاهرة �لعوملة، �إذ يعتربون 

آليات حتقيق هذه �لعوملة. �أما  نرتنت �أحد � �لإ

خرى – وجهة �لنظر  �أ�شحاب وجهة �لنظر �لأ

نرتنت  يجابي������ة – فاإنهم يرون يف �شبكة �لإ �لإ

مناء �لثقافي������ة �لوطنية على  نبع������ا خ�شبا لإ

أنها تتيح لهذه �لثقافة �لوطنية فر�شة  أ�شا�س � �

�لتالقح م������ع غريها من �لثقاف������ات �ملغايرة 

نرتنت تقدم فر�شة غري م�شبوقة من فر�س  فالإ

�لتو��شل بني �لثقافات على �ختالفها. وهذ� 

�لتهجني يوؤدي بدوره �إىل �ملزيد من �لتدعيم 

�شيلة،  للبن������ى �لثقافية �لوطني������ة �لرت�ثية �لأ

و�إل فاإن تلك �لثقافة �لوطنية �شوف ت�شاب 

بحالة من �جلم������ود و�لتكل�س لتق�شي نحبها 

نرتنت – يف  مر، لذلك ف������اإن �لإ يف نهاي������ة �لأ

ر�أي هذه �لفرقة – �شوف تق�شي على �لعزلة 

�لذهنية �لتي باتت ت�رصب حول عاملنا و�لتي 

أ�شباب  أنها �شبب جوهري من � يرى �لبع�������س �

حالة �لتخل������ف �لتي يعاين منها �لعامل �لثالث 

نرتنت �شتعلي من  عموما، كما �أن �شبك������ة �لإ

قيم������ة �ملعرف������ة و�لثقافة وجتعله������ا كياناً ذ� 

ي������ام. وهي تقدم  قيم������ة حمورية يف مقبل �لأ

لل�شعوب ذ�ت �لرت�ث �لثقايف �لز�خر فر�شة 

كبرية، �أولً للحفاظ على هذ� �لرت�ث، وثانيا 

مث������ل �رصيطة �لوعي من جانب  ل�شتثماره �لأ

ه������ذه �لدول بقيم������ة تر�ثها وتو�ف������ر �لرغبة 

ر�دة �ل�شادقة لديها ل�شتثماره.  و�لإ

آلياتها ورجالها  همية �ل�شيا�شة و� ونظر� لأ
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يف ت�شكي������ل �لو�قع �لوطن������ي و�لدويل �حتلت 

�لبحوث �لتي تناولت عالقات �لتاأثري و�لتاأثر 

نرتنت وبني �لظو�هر �ل�شيا�شية �أهمية  بني �لإ

خرى، فبحثت هذه �لطائفة من  كربى هي �لأ

�لبح������وث كثري�ً من �جلو�نب يف هذ� �ل�شدد 

أو  نذكر منها ��شتخد�م �لفاعلني �ل�شيا�شيني �

نرتنت من حيث معدلت  �ل�شا�شة ل�شبك������ة �لإ

�ل�شتخ������د�م و�أمناطه وجمالت������ه وتاأثري هذ� 

�ل�شتخ������د�م على قر�ره������م �ل�شيا�شي، ودور 

نرتن������ت يف �إعادة ت�شكي������ل مالمح �لعالقة  �لإ

ب������ني �حلاكم وب������ني �ملحكوم. كي������ف قدمت 

خر؟ وكي������ف �شهلت  �ل�شبك������ة كل منهم������ا لالآ

�شب������ل �لتو��شل �ل������ذي تختل������ف درجته من 

أبرز هذه  خر بينهما؟ ولعل � نظ������ام �شيا�شي لآ

نرتنت  �لبحوث تلك �لت������ي تناولت عالقة �لإ

بالدميقر�طي������ة مفهوما ومار�شة، ومدى ما 

أ�شاليب ملمار�شة �لعمل  أتاحته �ل�شبكة م������ن � �

�لدميقر�طي جلماع������ات كانت حمرومة من 

تنف�س ريح �لدميقر�طي������ة، �إذ ت�شكل �ل�شبكة 

�لعاملية �شاحة كربى للحو�ر حطمت �ملجال�س 

حز�ب و�أخرج������ت �ملو�طن �إىل  �لنيابي������ة و�لأ

ن �إن كانت 
رحابة دميقر�طية مل يتفق حتى �لآ

دميقر�طية حقيقية �أم رمزية تخيلية. هناك 

أن�شطة �ملنظمات  نرتنت يف دعم � كذلك دور �لإ

غ������ري �حلكومية وموؤ�ش�ش������ات �ملجتمع �ملدين 

أو �ل�شعف �لذين  أ�شكالها، ومدى �لقوة � بكل �

�عتور� �حلكومات نح������و �شعوبها �لتي بد�أت 

ت�شت�شعر قوة �أكرب جتاه هذه �حلكومات، كما 

مت �لتعر�������س �إىل دور �ل�شبك������ة يف �ل�شيا�شة 

�لعاملي������ة، ودورها يف �إعادة ترتيب �لعالقات 

�لدولي������ة بني �ل������دول وبع�شه������ا وبينها وبني 

�ملنظم������ات �لدولية �لتي تنامى دورها ب�شكل 

كب������ري يف �لوقت �لر�هن. وت������ربز ب�شكل قوي 

أي�شاً تل������ك �لبحوث �لت������ي حاولت �لك�شف  �

نرتنت،  أث������ري�ت �لقت�شادية ل�شبكة �لإ عن �لتا

نرتنت تعد  أم������ر طبيعي حي������ث �إن �لإ وهذ� �

ول لعن�������رص  »�ملعلوم������ات« ذلك  �لد�ع������م �لأ

أه������م �شلعة �قت�شادية  �لعن�������رص �لذي �أ�شبح �

يف وقتنا �لر�هن، عالوة على كون �ملعلومات 

ن�شطة  ذ�ته������ا تعد مورد� م�شان������د� جلميع �لأ

خرى. وعل������ى هذ� �ل�شعيد  �لقت�شادي������ة �لأ

حاولت �لبح������وث ر�شد �إمكاني������ة �لتوظيف 

�لقت�شادي لل�شلع �ملعلوماتية �ملوجودة على 

ن�شطة  �ل�شبكة كم������ا بحثت يف مدى �إقبال �لأ

�لقت�شادي������ة �ملختلفة – م������ن �أعمال �إد�رية 

أن�شط������ة مالية ونقدي������ة م�رصفية و�إنتاجية  و�

نرتنت وتاأثري  وخدمية – على ��شتخ������د�م �لإ

نرتنت على كل جان������ب من هذه �جلو�نب  �لإ

�لقت�شادي������ة، فقد تغ������ريت فل�شفة �إد�رة كل 

جانب من هذه �جلو�نب، حتولت �ملعامالت 

�لبنكي������ة �لنقدية �إىل �إ�شار�ت رقمية تتناقلها 

�لبنوك، و�أ�شبح باإمكان �مل�شتهلك �أن يح�شل 
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على �شلعته من �ملنتج مبا�رصة دون �ملرور على 

تاجر �جلملة ثم تاجر �لتجزئة وتغريت �شبل 

عمال، وبد�أت هذه �لفئة من  �إجناز �ملهام و�لأ

نرتنت  �لبحوث يف �لك�شف عن مدى تاأثري �لإ

عل������ى فر�س �لعم������ل، هل �شت������وؤدي �إىل خلق 

أم �شتزيد من معدلت  فر�س جديدة للعمل؟ �

أم �إىل  �لبطال������ة؟ هل �شتوؤدي �إىل رو�ج �ل�شلع �

نرتنت دور  �لك�ش������اد �لقت�شادي؟ وه������ل لالإ

يف �لندماج������ات �لقت�شادية �ل�شخمة �لتي 

ي�شهدها �ل�ش������وق �لقت�شادي �لعاملي، �أم ل؟ 

وما دورها يف حماية �أو �خرت�ق حقوق �مللكية 

نرتنت جمتمع �لوفرة  �لفكرية؟ هل �شتدعم �لإ

أم �شتزيد  وتن�رص منوذجه على م�شتوى �لعامل؟ �

أقلية تعاين �لتخمة �لقت�شادية  �لفجوة بني �

و�أكرثية ميزقها �جلوع؟ 

نرتن������ت باجلو�نب  �أما ع������ن عالق������ة �لإ

خرى جانبا  �لجتماعي������ة فقد �حتلت هي �لأ

نرتن������ت فبحثت يف دور  مهم������ا من بحوث �لإ

نرتن������ت يف �إعادة ت�شكي������ل �لبنى �لطبقية  �لإ

و�لفئ������ات �لجتماعية د�خ������ل �ملجتمع، فاإذ� 

نرتنت �شوف ت�شكل ع�شب �حلياة يف  كانت �لإ

يام ف������اإن �حلر�ك �لجتماعي �شوف  قادم �لأ

يعتم������د على ��شتغ������الل �إمكاني������ات �ل�شبكة، 

فاأك������رث �مل�شتفيدي������ن قدرة عل������ى ��شتغاللها 

�شوف ي�شتطيع �لولوج �إىل طبقة �أعلى و�لعك�س 

أد�ة فعالة  أي�ش������اً ت�شكل � نرتنت � �شحيح. و�لإ

يف ك�رص حالة �لعزل������ة �لجتماعية �لتي كان 

أنف�شهم، فالفرد  فر�د على � يفر�شها بع�س �لأ

نرتنت �شالته للتفاعل  �لنطو�ئي وجد يف �لإ

على �مل�شتوى �لرمزي م������ع »�آخر« يف حدود 

يقبلها �لطرف������ان، لدرجة �أن بع�س �لبحوث 

ك�شفت ع������ن �أن هناك عالقة بني ميل �لفرد 

لالنطو�ئي������ة و�لنع������ز�ل وب������ني تعامل������ه مع 

�ل�شبك������ة، فكلما كان �أكرث مياًل لالنعز�ل عن 

خرين كلما ز�دت �ل�شاعات �لتي يق�شيها  �لآ

نرتنت يتفاعل معها عو�شاً عن  �أمام �شا�شة �لإ

�شاعات �لتفاعل �ملفقودة مع و�قعه. 

نرتنت يف �لتعليم و�ملعرفة  وكان لدور �لإ

ن�شي������ب كبري �أي�شا من �لبح������ث يف �ل�شبكة، 

فق������د مت تناول مدى م������ا حققته �ل�شبكة من 

فر�د، ويف �أي فرع  �إتاحة �حلق يف �لتعليم لالأ

نرتنت  علمي يرغبونه، ويف مدى ��شتخد�م �لإ

�شا�������س ميك������ن عن  كو�شيل������ة تعليمي������ة يف �لأ

أركانها  طريقه������ا حدوث عملية �لتعلم بكافة �

أو �لتغيري  ومكوناته������ا مع بع�������س �لتعدي������ل �

أ�شالي������ب �ملمار�شة �لتقليدي������ة للعمليات  يف �

�لتعليمية �لتعلمية. وطرح �أي�شا على ب�شاط 

عالم  نرتنت على منظومة �لإ �لبحث تاأثري �لإ

و�لت�ش������ال �جلماهريي، وهنا ب������رز �هتمام 

عالم������ي بال�شبكة نظر�  �لبحث �لعلم������ي �لإ

عالم، هذ�  لتاأثريها �لقوي عل������ى �شناعة �لإ

نرتنت  م������ن جانب، ومن جانب �آخر ف������اإن �لإ
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عالم و�شيلة  ذ�تها �عتربت من قبل باحثي �لإ

�إعالمية م�شتحدثة، وم������ن هذين �ملنطلقني 

عالمي������ة �إىل جمالت  تطرقت �لبح������وث �لإ

عديدة، منها: �لنموذج �لت�شايل �لذي تقدمه 

�ل�شبكة و�ل������ذي يختلف عن منوذج �لت�شال 

�لتقليدي �ملتعارف عليه يف و�شائل �لت�شال 

نرتنت كو�شيلة �إعالمية  �لتقليدية، و�شمات �لإ

و�لف������رق بينها وبني غريها من �لو�شائل �لتي 

أتاحتها �ل�شبكة  � �لت������ي  مكانات  �شبقتها، و�لإ

عالمي������ة �لتقليدي������ة ب������دء�ً من  للو�شائ������ل �لإ

ت�شهي������ل عمليات �حل�شول عل������ى �ملعلومات 

خبارية و�لتف�شريية  و�إجناز مهام �لتغطية �لإ

أتاحتها  � مكانات �لت�شالية �لتي  بالإ ومرور�ً 

للتو��شل بني �ل�شحف������ي وم�شادره ومتكينه 

من �لو�شول �إىل م�شادر جديدة، و�شول �إىل 

أث������ري على حمتوى  ما �أحدثت������ه �ل�شبكة من تا

ذ�ع������ة و�لتلفزيون،  �ل�شح������ف وحمط������ات �لإ

أتاحت������ه �ل�شبكة م������ن فر�س  ف�ش������اًل عم������ا �

ذ�عة  �لن�رص و�لب������ث لل�شحف وحمط������ات �لإ

و�لتلفزي������ون، فمعظم �ل�شح������ف �أ�شبح لها 

نرتن������ت، هذ� �ملوقع �إما  موقع على �شبكة �لإ

أنه ين�رص نف�س ن�شخة �ل�شحيفة �ملطبوعة �أو  �

أو ن�شخة مغايرة متاماً،  ن�شخة معدلة منه������ا �

وهو نف�س ما حدث تقريباً مع �أغلب حمطات 

ذ�عة و�لتلفزي������ون، و�أ�شبحت هذه �ملو�قع  �لإ

عالمي������ة بنية �إعالمي������ة م�شتحدثة حتمل  �لإ

أو  �شم������ات مغايرة للنم������وذج �لتقليدي للن�رص �

عالمي. كما بحث������ت هذه �لبحوث  �لب������ث �لإ

نرتنت،  عالم �لإ يف �شمات �ملحتوى و�ل�شكل لإ

و�لتاأثري�ت �لتي يحدثها هذ� �ملحتوى �أو هذ� 

عالمي، و�أخري�ً  �ل�شكل على عملية �لتلقي �لإ

آخ������ر�ً مت بحث �ملوؤه������الت و�ملهار�ت  ولي�س �

عالم  �لت������ي يج������ب �أن يتحلى بها رج������ال �لإ

نرتنت. ملو�كبة �شبكة �لإ

نرتن������ت يف �لعملية  وط������رح �أي�شاً دور �لإ

دبية فتم  أ�شكالها �لفنية و�لأ بد�عية ب������كل � �لإ

تناول عالقة �ل�شبكة بكل عن�رص من عنا�رص 

ب������د�ع، وه������ي عنا�������رص: �ملب������دع، �لعملية  �لإ

بد�ع،  بد�عي، متلقي �لإ بد�عية، �لعمل �لإ �لإ

مكانات �لتي �أ�شافتها  فبحثت �جلو�نب و�لإ

نرتنت للمبدع، وم������دى �حتمال �ل�شتغناء  �لإ

عن �ملب������دع لتحل حمله كيانات �أخرى بديلة، 

ومدى �شلطت������ه و�شطوته على �لن�س �أو على 

�لعمل �لفن������ي و�لعنا�رص �جلدي������دة و�ملبهرة 

بد�عي  نرتنت على �لعمل �لإ �لتي �أ�شفتها �لإ

�شع������ار �ملكتوبة  )�لق�ش�������س و�لرو�ي������ات و�لأ

با�شتخد�م تقنية �لن�س �لفائق و�ملن�شورة على 

أتاحتها ملمار�شة  مكانات �لتي � �ل�شبكة(.. و�لإ

بد�عي������ة )�لرو�ية �لت������ي يتعدد  �لعملي������ة �لإ

مكانات  موؤلفوه������ا على �ل�شبكة( و�أخ������ري�ً �لإ

نرتنت لعملي������ة تلقي �لفن  �لتي قدمته������ا �لإ

نرتنت تتي������ح جتاوبية وتفاعلية �أكرب بني  فالإ
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�ملتلقي وبني �لعم������ل �لفني. كذلك مت تناول 

نرتنت يف �حلفاظ على �لرت�ث �لفني  دور �لإ

أو  ون�رصه ودورها يف خلق مناذج فنية جديدة �

يف �مل������زج بني �لفنون �لقائمة خللق بنى فنية 

مغايرة ملا هو قائم. 

ومل يكن �لدين مبا له من مكانة �أن ين�شى 

نرتنت، فلق������د عمدت  من قب������ل باحث������ي �لإ

ديان  جمموع������ة م������ن �لبح������وث يف �شت������ى �لأ

�ل�شماوي������ة – بل و�لو�شعي������ة – �إىل حماولة 

ديان  �لك�ش������ف عن �شورة كل دين من هذه �لأ

على �ل�شبك������ة و�خلروج بتو�شيات حول �شبل 

حت�شني �شورة هذ� �لدين على �ل�شبكة وكذلك 

�شبل �لرد على �إدعاء�ت و�فرت�ء�ت �أ�شحاب 

خرى �أو غري ذوي �لديانات على  �لديانات �لأ

هذ� �لدين و�لت�شدي لها، �أي�شاً بحثت هذه 

�لبحوث يف �أجنع �ل�شبل �لتي ميكن توظيف 

نرتنت ت�شكل  نرتنت يف ن�رص �لديانات، فالإ �لإ

أد�ة �شهلة وب�شيطة و�رصيعة، وي�شعب  بالفعل �

ديان.  مقاومتها يف ن�رص �لأ

أتاحت  نرتنت � بق������ي �أن نذكر �أن �شبكة �لإ

فر�ش������ة ك������ربى للتكام������ل �ملع������ريف يف جمال 

نرتنت تكون  �لبحث �لعلمي فدر��شة �شبكة �لإ

أك������رث دقة يتع������اون فيها باحث������ون من علوم  �

طر �ملنهجية  متعددة يتعاونون معاً يف بناء �لأ

�ملت�شابكة و�ملتكاملة ل�شرب غور �ل�شبكة، فتلك 

هي �أجن������ح �ل�شبل ل�شتك�ش������اف هذ� �لكيان 

�ل�شبكي �ملتد�خل �ملعقد.

¥µ
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متث������ل امل�صطلح������ات العلمية والتقني������ة وال�صناعية اليوم حم������ور اهتمام 

امل�صتغل������ن يف الرتجم������ة والتعريب ب�صبب �صي������ل املفاهيم العلمي������ة والتقنية 

وال�صناعية اجلديدة املتدفق با�صتمرار واملتزايد با�صطراد، فالنه�صة العلمية 

والتقني������ة والت�صنيعية يف الع�رص احلديث قد بلغ������ت م�صتوى عظيما مل تبلغه 

يف اأي وق������ت م�صى، واملعرفة الب�رصية يف جمال التقني������ة تنمو يوما بعد يوم، 

ويتزايد معدل منوها بف�صل ت�صابق الدول ال�صناعية الحتالل مواقع رائدة يف 

باحث �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان جورج ع�شي.

❁

ò

تعريب الت�صنيف

الدويل لرباءات االخرتاع

❁
د. �أحمد غنام
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ا�ستخدام التقنيات احلديثة. وبطبيعة احلال 

فاإن هذا التزايد امل�سطرد يف العلوم والتقنية 

والت�سنيع يتبعه تزايد مماثل يف امل�سطلحات 

مة العربية من مواكبة  اجلديدة. وال ب������د للأ

خرى  مم االأ املنج������زات العلمية والتقني������ة للأ

لل�ستفادة منها. وتبع ذلك احلاجة امل�ستمرة 

لنقل امل�سطلحات التقني������ة وال�سناعية من 

�سلي������ة اإىل اللغة العربي������ة لي�سهل 
لغته������ا االأ

أبناء  عظ������م من ا فهمه������ا من قب������ل ال�سواد االأ

مة العربية.  االأ

م������ة العربية حركة دائبة  لقد �سهدت االأ

للتعريب، غ������ر اأن م�سكلة خط������رة واجهت 

ومازال������ت تواج������ه القائم������ن عل������ى حركة 

التعريب وتتلخ�ص يف تعدد امل�سمون الواحد 

يف احلق������ل الواح������د، واختلفه������ا من قطر 

أم������ام هذا اال�سط������راب وعدم  اإىل قط������ر. وا

املنهجي������ة يف تثبي������ت امل�سطلح������ات العربية 

جنبية ظهرت احلاجة اإىل  اأمام مرادفاتها االأ

توحيد امل�سطلحات وتوف������ر قاعدة وا�سعة 

نه ال  منها ليُهتدى بها يف الرتجمة. ونظرا الأ

ن اأي معجم عربي ي�سمل جميع  يتوافر اإىل االآ

املجاالت التقنية، مب������ا يف ذلك اأحدث هذه 

املج������االت واأكرثها تقدم������اً، ومن اأجل تليف 

ا�ستعمال عدد متزايد من امل�سطلحات التي 

ت�سف املنتج������ات ذاتها ب�س������ورة خمتلفة يف 

همية مبكان  قط������ار العربية، فاإن م������ن االأ االأ

�لعم������ل عل������ى توحيد �مل�شطلح������ات �لعلمية 

و�لتقنية. و�نطالقا من �أهد�ف �حتاد جمال�س 

�لبحث �لعلم������ي �لعربية �لر�مية �إىل �لتعاون 

خرى لدف������ع حركة �لتعريب  م������ع �جلهات �لأ

وتوحي������د �مل�شطلحات �لعلمي������ة و�لتقنية يف 

مانة �لعاّمة  �لوط������ن �لعربي، فقد قام������ت �لأ

بتعريب �ملجلد �لتا�شع من �لت�شنيف �لدويل 

ل������رب�ء�ت �لخ������رت�ع �لذي ي�ش������ف جمالت 

ن�شطة �ل�شناعية كاف������ة ويي�رص �حل�شول  �لأ

على �ملعلومات �لتقنية �حلديثة �ملت�شمنة يف 

�خرت�عات �ملبدعني. 

�إن تعري������ب �لت�شنيف �ل������دويل لرب�ء�ت 

ول من نوعه يف جمال �مللكية  �لخرت�ع هو �لأ

جناز�ت  �ل�شناعية ويعترب و�حد� من �أهم �لإ

عل������ى طريق حتقي������ق تعري������ب �مل�شطلحات 

�لتقني������ة �حلديث������ة و�مل�شتعمل������ة لي�س فقط 

يف جم������الت �ملعرفة �لعلمية ب������ل و�أي�شا يف 

مر  حقول �ل�شناعة و�لتج������ارة و�لزر�عة، �لأ

�لذي يي�رص تب������ادل �ملعلومات و�خلرب�ت بني 

قطار �لعربية ويوحد �للغة �لعلمية �لعربية  �لأ

قطار.  �مل�شتعملة يف هذه �لأ

الت�صنيف الدويل لرباءات الخرتاع 

�إن نظ������ام �لت�شني������ف �ل������دويل لرب�ء�ت 

�لخرت�ع ه������و ثم������رة �جلهود �لت������ي بذلتها 

مكات������ب �مللكي������ة �ل�شناعي������ة يف �لعديد من 

�لبل������د�ن يف �إط������ار �لتعاون �ل������دويل. فمما 
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أن������ه نتيجة للتقدم �لتقني �ملطرد  ل�شك فيه �

يلج������اأ �ملخرتع������ون للح�شول عل������ى بر�ء�ت 

�خرت�ع من مكاتب �مللكية �ل�شناعية حلماية 

�خرت�عاته������م. ويق������در عدد وثائ������ق بر�ء�ت 

�لخرت�ع �لتي تن�رص �شنويا يف �لعامل باأكرث من 

ملي������ون وثيقة، وت�شمل كل ما ميثل تقدما يف 

�ملعرفة �لب�رصي������ة يف جمال �لتقنية. ويتوجب 

على مكات������ب �مللكية �ل�شناعي������ة حتديد ما 

�إذ� كان �لخ������رت�ع �ملطل������وب حمايته جديد�ً 

�أم ل و�إذ� كان ينط������وي على خطوة �بتكارية، 

مر فيما �إذ� كان �لخرت�ع  و�لبت يف نهاية �لأ

م�شتوفي������ا ملعايري �أهليته للرب�ءة.. �أي يتوجب 

عل������ى مكاتب �مللكي������ة �ل�شناعية �لبحث عن 

وثائق ب������ر�ء�ت �لخرت�ع �ملن�شورة يف خمتلف 

�أنحاء �لعامل، و�لتي يحتمل �أن تكون ذ�ت �شلة 

باملو�شوع، و�حل�شول عليها. 

�إن تنظيم �إد�رة بر�ء�ت �لخرت�ع بكيفية 

أد�ء وظيفتها �حلديثة، يقت�شي  متكنها م������ن �

تنظي������م مكتبة وثائق ب������ر�ء�ت �لخرت�ع ما 

يتطلب جتميع �أو�شاف �لخرت�عات �ملن�شورة 

يف �لعامل. ولن ت�شتطيع مكتبة وثائق �لرب�ء�ت 

يف بلد ما جتميع �لوثائق و�إعد�دها لالطالع 

ما مل ت�شتخدم جميع �إد�ر�ت بر�ء�ت �لخرت�ع 

نف�������س �لت�شني������ف. ومن ه������ذ� �ملنطلق فقد 

قام������ت �ملنظم������ة �لعاملية للملكي������ة �لفردية 

باإ�شد�ر �لت�شنيف �لدويل لرب�ء�ت �لخرت�ع 

�لذي ي�شم������ل ما يزيد عل������ى �شتة وخم�شني 

�ألف جمموعة يت�ش������ل كل منها مبجال تقني 

حم������دد. ويقع يف ت�شعة جمل������د�ت يزيد عدد 

�شفحاته������ا على �ألف �شفح������ة، ويت�شمن كل 

وىل منها  جملد من �ملجل������د�ت �لثماني������ة �لأ

ق�شم������ا �شامال م������ن �أق�شام �ملعرف������ة �لعلمية 

و�لتقنية و�ل�شناعي������ة �ملتعلقة مبجال تقني 

ق�شام �لثمانية هي:  و�حد، وهذه �لأ

ن�شان.  ول: �رصوريات �لإ - الق�صم الأ

- الق�صم الثاين: خمتلف �لو�شائل �لتقنية 

�ل�شناعية، و�شائل �لنقل. 

- الق�صم الثالث: �لكيمياء و�ل�شتفالز. 

- الق�صم الرابع: �ملن�شوجات و�لورق 

ن�شاء�ت �لثابتة.  - الق�صم اخلام�س: �لإ

- الق�صلللم ال�صاد�لللس: �لهند�شة �مليكانيكية 

�شلحة و�لتفجري.  نارة و�لتدفئة و�لأ و�لإ

- الق�صم ال�صابع: �لفيزياء. 

- الق�صم الثامن: �لكهرباء. 

ق�ش������ام �لثماني������ة �إىل  وتنق�ش������م ه������ذه �لأ

ع�رصين ق�شم������ا فرعيا ومئ������ة وثمانية ع�رص 

�شنفا و�شتمئة و�شبعة ع�رص �شنفا فرعيا .

مانة  �أما �ملجل������د �لتا�شع و�لذي قامت �لأ

�لعامة لحتاد جمال�س �لبحث �لعلمي �لعربية 

بتعريب������ه في�شمل ملخ�ش������ا للفئات �لرئي�شية 

وي�رصح هي������كل �لتف�شي������الت �ل�شابق ذكرها 

وما متثله وكذلك مب������ادئ �لت�شنيف �لدويل 
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وتف�شري�ته.  �لخرت�ع  لرب�ء�ت 

كما ير�شد �لدليل �إىل طريقة 

ترتيب وثائق بر�ء�ت �لخرت�ع 

�ل������دويل  للت�شني������ف  تبع������ا 

ل������رب�ء�ت �لخ������رت�ع يف تبادل 

�ملعرف������ة �لعلمية و�لتقنية بني 

دول �لع������امل. ون�ش������ري هنا �إىل 

�أن معظ������م �لبلد�ن �ل�شناعية 

�ملتقدم������ة قد �أعادت ت�شنيف 

وفق������ا  بر�ء�ته������ا  وثائ������ق 

للت�شني������ف �ل������دويل، و�أ�شبح 

ه������ذ� �لت�شني������ف معتمد� يف 

خمتلف بل������د�ن �لعامل. وميكن 

تقدي������ر حجم هذ� �لعم������ل من خالل جتربة 

مكتب �لرب�ء�ت �لياب������اين �لذي يحتوي على 

�أكرث م������ن ثالثة ماليني ون�ش������ف �ملليون من 

وثائق �ل������رب�ء�ت و�لتي ينمو تعد�دها مبعدل 

185000 وثيق������ة �شنويا، حيث �أعاد ت�شنيف 

مر  جميع وثائق������ه وفقا له������ذ� �لت�شنيف �لأ

�ل������ذي ��شتغرق منه زه������اء �خلم�س �شنو�ت. 

وتي�شري� ل�شتخد�م �لت�شنيف �لدويل لرب�ء�ت 

�لخرت�ع فقد مت������ت ترجمته �إىل عدة لغات 

منها �ل�شينية و�لت�شيكية و�ليابانية و�لكورية 

�شبانية و�لرو�شية  ملانية و�لربتغالي������ة و�لإ و�لأ

و�لتايلندية و�لبولندية و�ل�رصبية و�ملجرية. . 

نكليزية و�لفرن�شية.  هذ� �إ�شافة �إىل �للغة �لإ

اأهميلللة تعريلللب الت�صنيلللف الدويل 

لرباءات الخرتاع 

تع������د وثائق ب������ر�ء�ت �لخ������رت�ع م�شدر� 

خ�شبا من م�شادر �ملعلوم������ات �لتقنية �لتي 

ي�شعب �حل�شول عليه������ا من م�شادر �أخرى 

غري ه������ذه �لوثائق. وم�شكل������ة �لدول �لعربية 

ن هي �رصورة قطع م�شافة �لتخلف �لتقني  �لآ

و�ل�شناعي وذلك بنقل و��شتيعاب �أحدث ما 

و�شلت �إلي������ه �لتقنية لدى �ل������دول �ملتقدمة 

قطار  وخلق �ملن������اخ �ملالئم لالخ������رت�ع يف �لأ

�لعربي������ة نف�شه������ا. لذلك فاإن فه������م وتطبيق 

�لت�شني������ف �لدويل لرب�ء�ت �لخرت�ع هو �أول 

خط������وة �إيجابي������ة نحو تنظي������م مكتبة وثائق 
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بر�ء�ت �لخ������رت�ع �لعربية �لتي م������ن �شاأنها 

تي�ش������ري �حل�شول عل������ى �ملعلوم������ات �لتقنية 

للعلماء �لعرب وتطوير بحوثهم �لعلمية. وملا 

كان فهم �لعلوم و��شتيعابها ل يتحقق ب�شورة 

جيدة �إل عن طريق ��شتخد�م �للغة �لوطنية 

ل������ذ� فاإن تعريب �لت�شني������ف �لدويل لرب�ء�ت 

�لخرت�ع يعد �رصورة دعت �إليها �حلاجة لي�س 

لرتتيب �ملحتويات �لتقني������ة لوثائق �لرب�ء�ت 

ثر�ء �للغ������ة �لعربية  فح�ش������ب بل وكذل������ك لإ

بكل ما ج������اءت به �حل�ش������ارة �ملعا�رصة من 

م�شطلحات تقنية فيتي�رص بذلك فهم �لعلوم 

و�لتقني������ات �حلديثة. وميك������ن �إيجاز �أهمية 

تعريب �لت�شنيف �ل������دويل لرب�ء�ت �لخرت�ع 

فيما يلي: 

1. دعم �للغة �لعربية كلغة حية ت�شتخدم 

يف نق������ل وفه������م �حلقائ������ق �لعلمي������ة �لتقنية 

�مل�شطلحات  تعري������ب  �حلديث������ة و�شياغ������ة 

�لعلمي������ة يف �شوء �جله������ود �لقّيمة للمجامع 

�للغوي������ة و�ملوؤ�ش�ش������ات �لعربي������ة �ملتخ�ش�شة 

و�ملهتمة ب�شوؤون �لتعريب. 

2. تو�شي������ع �إحدى ركائز �للغ������ة �لعربية 

وقدر�ته������ا لزيادة �شهولة ��شتخد�مها يف نقل 

�لعلوم و�لتقني������ات �حلديثة و�لتعبري بها عن 

�أدق �لتف�شي������الت �لعلمية و�لتقنية وتكييفها 

وتطويعه������ا ملقت�شي������ات �لتط������ور�ت �لعلمية 

و�لتقنية يف جمالت �لن�شاط �لب�رصي كافة. 

اختيلللار  يف  �صا�صيلللة  الأ املبلللادئ 

امل�صطلحات 

�إن �ختيار �مل�شطلحات �لعربية �ملنا�شبة 

مر  للمدل������ولت �لعلمية و�لتقني������ة لي�س بالأ

�لي�ش������ري فه������و يتطل������ب �إملاما تام������ا بالعلوم 

و�لتقني������ات م������ن جهة، ومتك������ن ل غنى عنه 

باللغة �لعربية ومفرد�ته������ا من جهة �أخرى. 

أنه ي�شع������ب �إثبات قاعدة  وعل������ى �لرغم من �

ثابتة يف طريق �ختيار �مل�شطلحات �لتقنية. 

أ�شا�شية �عتمدت يف و�شع  أنه ثمة مبادئ � غري �

�مل�شطلحات   و�ختيارها. وهذه �ملبادئ هي 

كما يلي: 

1- عدم جو�ز و�ش������ع �أكرث من م�شطلح 

و�ح������د، ودون م������ر�دف، للمفه������وم �لعلم������ي 

و�لتقني �لو�حد يف �ملجال   �لو�حد .

أو ما  2- �حلف������اظ على م������ا ��شتعم������ل �

��شتق������ر م������ن م�شطلح������ات علمي������ة وتقنية 

�شاحل������ة لال�شتعمال �حلديث مرتجمة كانت 

�أو معربة. 

3- �للت������ز�م مب������ا �أقرته جمام������ع �للغة 

�لعربية من م�شطلحات. 

4- تف�شي������ل �لكلم������ة �لوحي������دة عل������ى 

�لعبارة. 

5- تف�شي������ل �لكلمة �ل�شائعة على �لكلمة 

أو �لغريبة.  �لنادرة �
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6- تف�شيل �لكلمات �ل�شهلة �لنطق و�لتي 

يقبلها �لذوق عل������ى �لكلمات �ل�شعبة �لنطق 

أو �لنابية عن �لذوق.  �

أ�شا�شية بوجه  �إن هذه �ملبادئ، و�لتي هي �

عام لختيار �مل�شطلحات يف �ملجالت كافة، 

ما كان������ت لتجدي نفعا لول جهود �ملرتجمني 

مانة �لعام������ة لالحتاد  �لذي������ن ��شتعان������ت �لأ

بخرب�ته������م لتحقيق هدفها وذلك ملا ميتازون 

به م������ن متكن علم������ي و�إملام لغ������وي و�إميان 

بحتمية تعريب �لعل������وم و�لتقنيات �حلديثة. 

فم������ا كان منهم �إل �أن حولو� هذه �ملبادئ �إىل 

و�قع عملي باذلني يف ذل������ك كل ما بو�شعهم 

للتو�ش������ل �إىل �مل�شطلح �لعلم������ي �ل�شحيح. 

عالم  كما بذل �لعامل������ون بوحدة �لتوثيق و�لإ

لرب�ء�ت �لخرت�ع يف �لحتاد جهود� م�شنية 

يف �ملر�جعة و�لتدقي������ق و�لتاأكد من تطبيقه 

هذه �ملبادئ. 

العلميلللة  العربيلللة  امل�صطلحلللات 

املكافئة 

مانة �لعامة لحتاد جمال�س �لبحث  �إن �لأ

�لعلمي �لعربية، من خالل ترجمتها للمجلد 

�لتا�ش������ع م������ن �لت�شني������ف �لدويل ل������رب�ء�ت 

�لخرت�ع، ت�شع �ليوم بني �أيدي �ملجامع �للغوية 

ح������دث �مل�شطلحات  �ملقاب������الت �لعربي������ة لأ

أنو�عه������ا، و�لتي  �لع�رصي������ة �لتقني������ة بجميع �

ميكن �عتبارها قاعدة للم�شطلحات �لتقنية 

ي�شتطيع �ملخت�شون �لع������رب �لنطالق منها 

�شيل من �ملعارف  لرفد �لعلم باجلدي������د و�لأ

بلغتهم �لعربية. ويتميز هذ� �لت�شنيف على 

أ عليه من  غ������ريه من كتب ومر�جع مب������ا يطر�

حتدي������ث م�شتمر يتما�شى م������ع حالة �لتطور 

�لتقني �ملطرد �لذي ي�شهدها �لعامل فهو �إذن 

مرجع ميكن م������ن خالله �لوق������وف على ما 

ي�شتجد م������ن م�شطلحات علمية وتقنية ما 

يتيح و�شع �مل�شطلحات �لعربية �ملكافئة لها 

فيجعل �للغ������ة �لعربية لغة ع�رصها وي�شاهم 

أ�شا�ش������ي يف توحيد وتروي������ج و�شيوع  ب�ش������كل �

�مل�شطلح������ات �لعلمية و�لتقنية، فمما ل�شك 

جنبي �إىل  أنه لو �شاحب دخول �ملخرتع �لأ فيه �

قطار �لعربي������ة و�شع لفظ عربي له و�شاع  �لأ

عالم  ��شتخد�م������ه وروج بو�شاط������ة و�شائل �لإ

لق�شى متاما على تعددية �مل�شطلح �لعربي 

قطار �لعربية يف  �لتي تعاين منها جمي������ع �لأ

�لوقت �لر�هن. 

وثم������ة ميزة �أخ������رى للت�شني������ف �لدويل 

لرب�ء�ت �لخرت�ع، ل ميكن �إغفالها تتمثل يف 

جنبية �ملختلفة  جمعه للدللت �لعلمي������ة �لأ

�للف������ظ و�ملتقاربة يف �ملعن������ى �شمن �ملجال 

�لو�حد، م������ا يتيح لو��شع������ي �مل�شطلحات 

لفاظ �لعربية �ملكافئة دون  �إمكانية �ختيار �لأ

�خللط بينها يف �ملعنى فيتحقق بذلك �ختيار 

�مل�شطل������ح �لو�حد للمفه������وم �لتقني �لو�حد 
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�شمن �ملج������ال �لو�حد. فعل������ى �شبيل �ملثال 

وردت يف �ل�شن������ف »B 07 B  « �لكلمات 

 Sieving«، »Screening«، �لتالي������ة: 

Sifting«. �إن وجود هذه �لكلمات �ملختلفة 
أتاح  �ملتقارب������ة يف �ملعن������ى يف ذ�ت �ل�شي������اغ �

للمرتج������م �إمكاني������ة �ملقارنة ب������ني مدلولتها 

فاختار لها �مل�شطلحات �لتالية على �لتو�يل 

»نخل« و »ت�شفية« و»غربلة«. 

�ل�شن������ف  يف  ج������اءت  آخ������ر  � وكمث������ال 

�لتالي���������������ة:  �لكلم��������������ات   »G 01 J«

   photometry«،  »Spectrometry«،«
Spectrophotometry« «. ماكان للمرتجم 
�أن يف������رق بينها لول �أن جاءت متتالية �شمن 

لفاظ �لعربية  نف�س �ل�شياغ فاختار له������ا �لأ

�ملكافئة وهي »قيا�س �شدة �ل�شوء«  و»قيا�س 

�ش������اءة �لطيفية« على  �لطي������ف« و»قيا�س �لإ

 »F 27 B« لتو�يل. كذلك جاء يف �ل�شنف�

 Retorts«، »Ovens«، �مل�شطلح������ات: 

 »Kilns«، »Stoves«، »Ranges«،

Furnaces«. وه������ي متد�خلة �ملعنى وغري 
و��شحة �حلدود فاأتاح������ت للمعرب �إمكانية 

�ملقارن������ة  بينه������ا، و�ختار له������ا �مل�شطلحات 

�لتالي������ة على �لت������و�يل: »مطابيخ«، »مو�قد«، 

أف������ر�ن«، »معوّج������ات«، »�أفر�ن  أتون������ات«، »� �«

�شهر«. 

وكثري�ً ما ي�شتخدم م�شطلح �أجنبي و�حد 

ليحم������ل مع������اين متعددة خمتلف������ة باختالف 

جمالت ��شتخد�مه، وهنا ي�شاعد �لت�شنيف 

�لدويل على منع ما ميكن �أن يحدث من �لتبا�س 

وذلك من خالل جمع������ه لكافة �مل�شطلحات 

�لت������ي يت�شمنها كل جمال تقن������ي. فمثال يف 

 »A 10 D« جمال �لزر�عة ورد يف �ل�شنف

�مل�شطلح »Pitch Fork« فاختار لها �ملعرب 

م�شطلح »�ملذ�ري« وترد �لكلمة »Pitch« يف 

�ل�شنف »C 10 C « جمال �لهند�شة �لكيمياوية 

ليخت������ار لها �ملعرب م�شطل������ح »�لقري«، ويرد 

�مل�شطلح ذ�ته »Pitch« مرة ثالثة يف �ل�شنف 

أو �لتوجيه  »B 63 H« يف جم������ال �لدف������ع �
�لبحري ليعني »خطوة«. وكمثال �آخر ت�شنف 

قفال« �أما يف �ل�شنف  كلمة »Locks« يف »�لأ

»E 02 C«، ويف جم������ال نبائط رفع �ل�شفن 
فقد ج������اء �مل�شطل������ح »Locks« ليختار له 

حو�ز« حيث ��شتخدم  �ملعرب م�شطل������ح  »�لأ

أ�شفله متر  لي�شف جد�ر� �شلبا ذ� فتحة يف �

من خاللها �ل�شفن. 

الت�صنيف الدويل لرباءات الخرتاع 

ودور املجامع اللغوية 

�إن تعري������ب �لت�شنيف �ل������دويل لرب�ء�ت 

�لخرت�ع �إجناز عل������ى طريق تثبيت وتوحيد 

�مل�شطلح������ات �لتقنية وذلك بف�شل ما يتميز 

ب������ه هذ� �لت�شنيف من �شمولية وو�شوح، فهو 

مت�شع ي�شمل �لن�شاط������ات �لتقنية كافة �لتي 
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عرفته������ا �لب�رصية يف �ملج������الت كافة �بتد�ء 

طف������ال �إىل �شفن �لف�شاء، لذلك  من لعب �لأ

ع������د�د معجم  فاإن������ه ي�شل������ح ليكون قاعدة لإ

عام للم�شطلحات �لتقني������ة .ودلياًل مر�شد�ً 

للمهتمني بامل�شطلحات �لتقنية وتعريبها. 

أ مر�جعة �مل�شطلحات  و�نطالقا من مبد�

يتوجب على �ملجامع �للغوية فح�س وتدقيق 

�مل�شطلح������ات �لعربي������ة �مل�شتخدمة يف هذ� 

أو تعديلها بغري ت�شاهل  �لت�شنيف ونقده������ا �

آخ������ذة بعني �لعتب������ار �أهمية  ول �شطحي������ة �

قطار  تن�شي������ق وتوحي������د �مل�شطل������ح ب������ني �لأ

�لعربية و�������رصورة ت�شافر �جله������ود �لعربية 

جن������اح عملية �لتعري������ب يف �لوطن �لعربي  لإ

توخي������ا ملو�كبة �لتقدم �حل�ش������اري، فتعريب 

هذ� �ملجلد �لذي يحتوي على كافة �ملفرد�ت 

�ملتخ�ش�ش������ة يف �شت������ى جم������الت �لتقني������ة 

�ل�شناعية، ل ميكن �أن يكلل بالنجاح �إل �إذ� 

روعي فيه دقة �ختيار �مل�شطلحات �لعربية 

ول يتحق������ق ذل������ك �إل عن طري������ق �ملر�جعة 

�لدقيق������ة و�لنق������د �لبناء من قب������ل �ملجامع 

�للغوي������ة و�شائ������ر �ملهتمني بتن�شي������ق وتوحيد 

وتر�بط �مل�شطلحات �لتقنية. 

ومن جه������ة �أخرى فقد �أقر جمل�س �حتاد 

جمال�س �لبح������ث �لعلمي �لعربي������ة يف دورته 

جز�ء  �لعادية �لتا�شعة ع�رصة م�رصوع تعريب �لأ

�ملتبقي������ة م������ن �لت�شني������ف �ل������دويل لرب�ء�ت 

�لخرت�ع ومن �ملوؤمل �أن تقوم �ملنظمة �لعاملية 

للملكية �لفكري������ة بتنفيذ �مل�رصوع بال�شرت�ك 

مع �حت������اد جمال�س �لبح������ث �لعلمي �لعربية 

قطار �لعربية وبرنامج  وبدعم مادي م������ن �لأ

منائي حيث تبلغ كلفة هذ�  �لأمم �ملتحدة �لإ

�مل�رصوع حو�يل 2.5 مليون دولر �أمريكي. 

�إن تنفيذ م�رصوعا للتعريب بهذه �ل�شخامة 

جناز�ت �لتطبيقية  أه������م �لإ يعترب و�حد من �

�ملتوقع������ة على طريق توحي������د �مل�شطلحات. 

ونظ������ر� لالرتباط �لتام ب������ني هذه �ملجلد�ت  

�لثماني������ة و�ملجلد �لتا�شع �ل������ذي مت تعريبه 

خري  من قبل �لحت������اد �لدويل ف������اإن هذ� �لأ

ي�شبح مبثاب������ة حجر �لز�وية �ل������ذي يعتمد 

جز�ء �لثمانية من �لت�شنيف  عليه تعريب �لأ

�لدويل ل������رب�ء�ت �لخرت�ع، وهن������ا تربز مرة 

�أخرى �أهمية �ملر�جعة �لدقيقة و�لنقد �لبناء 

للم�شطلحات �لتي �عتمدت يف تعريب �ملجلد 

�لتا�ش������ع من قبل �ملجام������ع �للغوية و�ملهتمني 

�أخطر  بتن�شيق وتوحيد �مل�شطلح������ات. فما 

�أن تعتمد م�شطلح������ات خاطئة يف �لتعريب 

فيتحول هذ� �جله������د �إىل زيادة يف �لفو�شى 

�للغوي������ة بدل من توحي������د يف �مل�شطلحات. 

أ�شد �حلاجة �إىل و�شع  �إن وطنن������ا �لعربي يف �

�مل�شطلحات �لتقنية �ملوح������دة و�إىل ت�شافر 

�جلهود نحو هذ� �لهدف.
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وحد قر�أت  يف منت�س������ف �خلم�سيني������ات حني كانت �ملطالعة هاج�سن������ا �لأ

ملاين »يوهان فولفاجن جوته«  ق�س������ة »�آلم فرتر« للكاتب و�لرو�ئي و�ل�ساعر �لأ

ترجمة نخلة وْرد يف حني كانت هناك ترجمة �أخرى لنف�س �لرو�ية ر�ئجة يف 

حمد ح�سن �لزيات حيث كانت هذه �لرو�ية حتكي ق�سة حب ر�ئعة  �ملكتبات لأ

بطلها �لكاتب و�ل�ساعر نف�سه �لذي وقع يف حب �سارلوت و�لتي كانت خمطوبة 

لغ������ره وكاد �أن ينتحر ياأ�ساً ورحل عن مدينته وتغل������ب على ياأ�سه بكتابة هذه 

�لرو�ي������ة �لتي كانت �سعر�ً قبل �أن تكون نرث�ً، وتتالت �هتماماتي بهذ� �ل�ساعر 

كاتب �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

�سالم جوته �ساعر العرب والإ

❁
د. خليل ثابت مّداد
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الكبري اإىل اأن اأ�صدرت دار املعرفة عام 1995 

ترجمة كتاب /جوت������ه والعامل العربي/ حيث 

يق������دم جوته مادة جدي������دة ك�صفت عن عمق 

�صالم  ج������الل العظيم ال������ذي كان يكنه لالإ الإ

آدابهم. ونبيه الكرمي وللعرب وا

ديب  واملطلّع على حي������اة هذا ال�صاعر الأ

أنه  أنها مليئة باملفاجاآت والتناق�صات وا يجد ا

ملانية  ح������اول اأن يكت�صب لغات غ������ري لغته الأ

خرين وحياتهم  �صلية ويّطلع على اآداب الآ الأ

كما اأن تقلبه باملنا�صب زاده معرفة وقوة فهو 

�صاع������ر وم�رسحي وروائي. ول������د عام 1749 

ومات ع������ام 1830. در�س القانون يف ليبزغ 

عمال �صك�صبري ورو�صو  �س لأ و�صرتا�صبورغ. حتمَّ

و�صبين������وزا. عم������ل حمامياً مبحكم������ة العدل 

مرباطوري������ة، كتب ع������دة م�رسحيات. ن�رس  الإ

ول من م�رسحيته /فاو�صت/ وتعترب  اجلزء الأ

)1(
من اأعظم املوؤلفات ال�صعرية والفل�صفية.

�صغل الوزارة لع�رس �صنوات يف عهد �صارل 

دبية  دوق فيمار. اهت������م بكتاباته العلمية والأ

دب. ن�رس ديوانه ال�رسق  وظل يوؤلف ال�صعر والأ

والغرب عام 1819 نتيجة تعرفه على ال�صعر 

الفار�صي. كان يجيد ال�صعر واملو�صيقى ويلم 

يطالية والالتينية،  جنليزية والفرن�صية والإ بالإ

واليونانية والعربية. اهت������م بالالهوت وعلم 

أدبية وعلمية  ر عدة جمالت فنية وا ثار. حرَّ
الآ

ويُعد اإىل جانب هومريو�س ودانتي و�صك�صبري 

)2(
دب الغربي. رابع عظماء الأ

ومن �ملوؤ�شف حق������اً �أن �ملو�شوعة �لعربية 

�ملي�رصة ع������ام 1965 مل تُ�������رص �إىل تعلق جوته 

بالعرب و�مل�شلمني وبالر�شول �لعظيم �إىل �أن 

ج������اءت �ل�شيدة كاتارينا موف������رن �لتي تعترب 

ملاين يف جامعات �لوليات  دب �لأ عمي������دة �لأ

مريكية قاطب������ة يف بتقدمي هذه  �ملتح������دة �لأ

�ملادة وق������ام �لدكت������ور عدن������ان عبا�س علي 

أ�شعارها �لدكتور  ور�جعها و�ش������اغ وترج������م �

عبد �لغف������ار مكاوي ون�������رصت �شمن �شل�شلة 

�لكت������ب �لثقافي������ة �ل�شعرية �لت������ي ي�شدرها 

د�ب يف  �ملجل�س �لوطني للثقافة و�لفنون و�لآ

�لكويت.

يف عام 1705 تهياأت �أول فر�شة للتحول 

يجابي يف موق������ف �مل�شت�رصقني من �لنبي  �لإ

�شل������ى �هلل عليه و�شلم فف������ي هذ� �لعام ن�رص 

�لربوت�شتانتي )هادريان  �لهولندي  �مل�شت�رصق 

ريالن������د( كتابه عن �لديان������ة �ملحمدية حيث 

�شعى جاه������د�ً يف موؤلف������ه �إىل تقدمي عر�س 

�ش������الم و�رصعان م������ا ترجم هذ�  من�شف لالإ

ملانية و�لفرن�شية.  جنليزية و�لأ �لكتاب �إىل �لإ

ومل يلب������ث جوت������ه �أن �نكب كذل������ك على هذ� 

خر �لعظيم  يجابي وكان �ل�شبب �لآ �لعر�س �لإ

�شالم هو �لرتجمة  �ل�شاأن يف تقييم �أوروبة لالإ

جنليزي������ة للقر�آن �لكرمي عل������ى يد جورج  �لإ

�شيل ذلك �ملحامي �ل������ذي عا�س مّدة طويلة 

بني �لعرب و�مل�شلمني وحظيت ترجمته �لتي 
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ملانية و�لهولندي������ة و�لفرن�شية  نقل������ت �إىل �لأ

بتقدير كبري من �أهل �خلربة ب�شبب �لتز�مها 

أبرز �لتطابق بني  �ش������ل �لعربي و� �ل�شديد بالأ

�شالم و�مل�شيحية. �لإ

كما �ش������در كتاب �لكونت ب������ولن فيلييه 

�شادة �لعظيم������ة مبحمد )�س(  ������ن �لإ وت�شمَّ

باعتباره �أحد �مل�رصع������ني �لثالثة �لعظام يف 

أي������ه وهما كونفو�شيو�س  تاريخ �لعامل ح�شب ر�

وزر�د�شت.

أملانيا فالبد  و�إذ� �جتهنا باأنظارنا �شوب �

من ذكر ليبن�س ول�شنغ وهريدر فهوؤلء قامو� 

�شالم حيث �أخذ  بوحي تفكريهم باإن�شاف �لإ

ل�شنغ يد�فع مب�رصحيته كار�فو�س على ل�شان 

�ش������الم م�شري�ً بو�شفه  �أح������د �مل�شلمني عن �لإ

ديانة تت�شف باحلكمة و�لعقالنية.

ول من  وتتن������اول �ملوؤلف������ة يف �جل������زء �لأ

�لكت������اب »جوته و�لع������امل �لعربي« �ل�شعر عند 

�لع������رب حيث �لطبيع������ة �ل�شحر�وية وتبدوؤه 

باملعلقات �ل�شبع �لذي كان وليم جونز معا�رص 

ف �لغرب بهم حيث كانت  جوت������ه �أول من عرَّ

أبو�ب �لكعبة  هذه �ملعلقات �لتي و�شعت على �

أنها ت�شتمل  تدعو للده�شة و�ل�شتغر�ب كما �

)2(
على مقاطع بع�شها حمبب �إىل �لنف�س.

وىل �لت������ي هام بها  كان������ت �لق�شي������دة �لأ

جوته و�لتي تعترب م������ن �لن�شيب هي ق�شيدة 

�مرئ �لقي�س:

قفا نبِك من ذكرى حبيب ومنزِل

ب�صقط اللوى بني الدخوِل فحومِل

�صدوله  اأرخى  البْحر  كموِج  وليٍل 

ليبتلي    الللهللمللوم  بللللاأنللللواع  عللللليَّ 

خر فهو �أن جوته قد ��شتعار  مر �لآ �أما �لأ

م������ن مكتبة فاميار ثالث طبع������ات للمعلقات 

أنه روى �شعر�ً منها يوم 28 فرب�ير يف �لق�رص  و�

أ�شماع جم������ع من �لن�شوة عند  مريي على � �لأ

�لدوقة لويزة و�رصح لهنَّ �أن �ملعلقات ق�شائد 

�شب������ع ل�شبعة �شعر�ء كبار كتبت مباء �لذهب. 

�أما �ل�شعر�ء فهم زهري وطرفة و�مروؤ �لقي�س 

وعمرو بن كلثوم و�حلارث وعنرتة ولبيد.

و�شاغ جوته �شع������ر�ً تعليقاً على �ملعلقات 

حيث يقول:

وعند �لعرب �لذين ي�شكنون بقعة �أقرب 

�إىل �ل�رصق جن������د كنوز�ً ر�ئع������ة يف �ملعلقات 

تعطي فكرة عن �شعب حمارب ميتهن �لرعي 

متّزق������ه �ملنازعات وتعرب ع������ن �لقلق �لر��شخ 

بالرجال �لذين هم من نف�س �لعن�رص. وقيمة 

ه������ذه �لق�شائد تزد�د عندم������ا يقول جونز: 

أنيقة  معلق������ة �م������رئ �لقي�س بهيجة ملاع������ة. �

متنوعة. �شارة. �أما معلقة طرفة فجريئة حية 

أنيقة.  وثاب������ة. وق�شيدة لبيد خفيفة هيمانة �

نه  رقيقة تذكرنا بالرعوية �لثانية لفرجيل لأ

ي�شكومن كربياء �حلبيبة.

وق�شي������دة عن������رتة تبدو متك������ربة مهددة 
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حافل������ة بالتعبري ر�ئع������ة. لكنها 

لتخلو من جمال يف �أو�شافها. 

وعمرو ب������ن كلثوم عنيف، �شام، 

ماجد. و�حلارث بن حلزة على 

�لعك�س مليء باحلكمة و�لفطنة 

و�لكر�مة.

جاء ذلك يف كتابه: �لديو�ن 

�ل�رصقي للموؤلف �لغربي.

�إن ه������ذه �لق�شائ������د �لت������ي 

ج������اءت يف �ملعلق������ات �نعكا�س 

�ش������اف ل������روح �لع������رب قب������ل 

ولطبيعته������م  حممد)�������س( 

وعاد�تهم وتقاليدهم. �إنها ذ�ت 

�شاأن خطري حتى بالن�شبة لزمننا 

�لر�ه������ن فهي ن�شيب ر�ئع يعرب 

عن طر�ئ������ق /�لتفكري/ لهذ� �ل�شعب �لبدوي 

و�إخال�شه و��شتقامته �خل�شنة �ملت�شددة. �إنها 

أنا�������سٍ عا�شو� يف هذه �حلقبة  ت�شف �شجية �

�لت������ي �أفاق فيها �لفكر من �شباته. ولعل هذ� 

ن يهتم بهوؤلء  �ل�شغف هو �لذي دفع جوته لأ

�شالمي. بعد �لنبوة ون�رص �لدين �لإ

غري �أن ما يهمن������ا يف هذه �لدر��شة �شلة 

�ش������الم وبالنبي )�س( وهي �ملرحلة  جوته بالإ

�لثاني������ة �لت������ي �هتم به������ا بدر��شت������ه للعرب 

أنه يف������رد مئات �ل�شفحات  و�مل�شلمني رغم �

أث������ره على عقلي������ة �شكان  لل�شع������ر �لبدوي و�

�لبادية و�نعكا�شه على حياتهم �لجتماعية.

�شالم فتع������ود �إىل  �أما �شل������ة جوت������ه بالإ

�ملرحل������ة �لتي �أمتَّ فيه������ا در��شة �لقانون عام 

1771 يف مدينة �شرت��شب������ورغ بعد �أن �لتقى 

ر �لذي حثه على قر�ءة �لقر�آن �لكرمي  به������ّردمِ

يام جنده يقتب�س عدد�ً  ودر��شته، وط������و�ل �لأ

آياته و��شتمر مع �أ�شدقائه �ملتدينني  كبري�ً من �

ملعرفة �لت�شور �ل�شحيح لل�شيد �مل�شيح عليه 

�ل�شالم حيث يتبني ل������ه �أن �لعقيدة �لو�حدة 

فر�د  تتخذ �شور�ً خمتلفة باختالف طباع �لأ

ميان  وطر�ئق تفكريهم حيث يقول: لي�س �لإ
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�شوى وعاء مقد�س ي�شع فيه كل و�حد ح�شب 

طاقته ما ي�شتطي������ع فعلى �ملرء �أن ينظر �إىل 

در��ش������ة جوته للق������ر�آن �لكرمي م������ن منظور 

هذ� �لتطور �لكل������ي �لذي مل ي�شتبعد �حللول 

�لتلفيقية بل كان يرحب بها. بيد �أن �جنذ�ب 

جوته نحو �لق������ر�آن �لك������رمي كان يتجلّى يف 

ميول������ه �لدينية ب�شكل خا�س كفكرة �لتوحيد 

أنه  و�لعتقاد ب������اأن �هلل يتجلى يف �لطبيعة و�

يخاط������ب �لب�رص عن طري������ق �لر�شل ورف�س 

�خلو�رق و�لعتقاد باأن �لتدين �حلق لبد �أن 

ح�شان. يثبَت وجوده عن طريق �لرب و�لإ

هذ� �لتو�فق �لباطني �لذي وجده جوته 

�ش������الم بلغ من �لعمق م������ا �شاعده على  بالإ

تاأليف �لديو�ن �ل�رصق������ي، كما �أن تاأثر جوته 

بالق������ر�آن �لكرمي جاء من خالل تدوينه لعدد 

آنية �لت������ي تك�شف جو�نب  ي������ات �لقر� من �لآ

نها ب������دت على �شلٍة  �شالمية لأ �لعقي������دة �لإ

وثيقة بتفك������ريه. فمن �شورة �لبق������رة �قتب�َس 

مِ 
ّ
َهُه هللمِ لَ������َم َوجرْ َ�شرْ

أ ي������ة �لكرمية:/بَلَى َم������نرْ � �لآ

ن������َد َربِّهمِ َولَ َخورٌْف  ُرهُ عمِ َجرْ
أ ������ٌن َفلَُه � �شمِ َوُهَو حُمرْ

ية  َزنُوَن/ )�لبقرة112(، و�لآ مرْ َولَ ُهمرْ يَحرْ َعلَيرْهمِ

َبَل  أَن تَُولُّو�رْ ُوُجوَهُكمرْ قمِ � َّ خرى  /لَّيرْ�������سَ �لرْربمِ �لأ

مِ 
ّ

اهلل آَمَن بمِ َّ َم������نرْ � نَّ �لرْربمِ بمِ َولَ�كمِ ������رمِ َغرْ قمِ َو�ملرْ مِ َ�رصرْ �ملرْ

يِّنَي  تَ������ابمِ َو�لنَّبمِ َكةمِ َو�لرْكمِ ئمِ اَلآ ������رمِ َو�ملرْ خمِ َو�لرَْيورْممِ �لآ

بَى َو�لرَْيتَاَمى  ي �لرُْقررْ ������همِ َذومِ َاَل َعلَى ُحبِّ آتَى �ملرْ َو�

نَي/ )�لبقرة177( َ�َشاكمِ َو�ملرْ

ولي�س م�شادف������ة �أن يقوم جوته برتجمة 

يتني �لكرميت������ني �للتني توؤكد�ن �أن  هاتني �لآ

�لتقوى ل تظهر من خالل �لعتقاد بل لبد 

عمال �أي�شاً ومع  �أن يثبَت وجوده عن طريق �لأ

أنه  أن������ه كان بروت�شتانتياً من حيث �ملولد �إل � �

�شالح �لديني  مل يكن على �تفاق مع فكرة �لإ

�لقائلة باأن لي�س على �ملرء �شوى �لتعرف على 

ف�شائل �ل�شي������د �مل�شيح و�ل�شعي لنيل نعمته. 

�شلية  ب������ل كان مييل �إىل فكرة �لكاثوليكية �لأ

ح�شان. �خلا�شة باملال و�لرب و�لإ

وتك�ش������ف �لر�شائل �لت������ي كان يبعثها �إىل 

�شالم  زمالئه عن م������دى �إعجابه وتعلقه  بالإ

وخ�شوع������ه مل�شيئة �هلل و�إر�دت������ه. ففي عام 

1820 عندم������ا كانت زوجة �بن������ه تعاين من 

مر�س خطري كتب جوته بنربة م�شبعة بنف�س 

مي������ان بالق�شاء و�لقدر �إىل �أحد �أ�شدقائه  �لإ

قائاًل:

أق������ول �أكرث �إين �أحاول هنا  ل ي�شعني �أن �

�شالم. ألوذ بالإ أي�شاً �أن � �

وعل������ى نحو م�شابه كت������ب عام 1831 �إىل 

�شديق������ٍة تطلب من������ه �لن�شيحة ب�ش������اأن وباء 

�لكولري� �لذي �نت�رص يف طول �لبالد وعر�شها 

فقال:

خر  لي�������س بو�شع �مرئ �أن يقدم �لن�شَح لآ

يف ه������ذ� �ل�ش������اأن فليتخذ كل �إن�ش������ان �لقر�ر 

�لذي ينا�شبه.
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�ش������الم مهما  �إنن������ا جميع������اً نحي������ا يف �لإ

�ختلفت �ل�شورة �لتي نقوي بها عز�ئمنا. ويف 

دي�شمرب 1820 كتب جوته �إىل �شديقه فيلمر 

�شاك������ر�ً �إياه على �إهد�ئه ن�شخة من جمموعة 

حكمه �ملن�ش������ورة يف فر�نكفورت عام 1821 

آر�ء يف �حلياة«. كتاب لل�شباب  حتت عنو�ن »�

ر�ء �لدينية �لر�شيدة و�أن  موؤكد�ً عل������ى كل �لآ

�ش������الم هو �لر�أي �لذي ناأخذ به جميعاً �إن  �لإ

�آجاًل �أم عاجاًل.

�إن �لطمئن������ان و�لت�شليم هم������ا �لقاعدة 

�حلقة لكل ديانة ر�شيدة

ر�دة عملية مكتوبة  فالبد من �لر�شوخ لإ

علينا بحكمة مل

نه������ا تف������وق فهمنا  ن�شتط������ع �إدر�كه������ا لأ

وعقولنا 

بثوبه������ا  �مل�شيحي������ة  ت�شاب������ه  ه������ذ�  ويف 

�شالم ويو��شل  عالم������ي ت�شابهاً كب������ري�ً بالإ �لإ

�أقو�له: و�لفكرة �مل�شيحية �لتي تقول: ما من 

ع�شفور يهوي من �ل�شطح دون م�شيئة �لرب 

ن م�شيئ������ة �لرب م�شتقاة م������ن نف�س �ملنبع  لأ

مور. وتدل على قدرة عالية تدير �أ�شغر �لأ

�شالم������ي  �إن ه������ذ� �ملنه������ج �لفل�شف������ي �لإ

ي�شتطي������ع �أن يطبقه عل������ى نف�شه وعلى غريه 

لكي يعرف م�شتوى �لعقلية �لتي يبلغها.

�إل �أن �لعاطف������ة لعب������ت دور�ً كب������ري�ً يف 

�شع������ر جوت������ه وتاأمالت������ه فم������زج بينها وبني 

لهي، فقد �أح�س وهو يف �ل�شاد�شة  �لع�شق �لإ

و�لع�رصين من عمره �أن �هلل يتجلى يف �شحر 

أة هاَم بها حين������ذ�ك وهي بطلة  عيني �م������ر�

ق�شة �آلم فرتر /�شارلوت فون �شتاين حيث 

كتب لها ر�شالة يقول فيها: مل �أحلظ يف هذه 

�مل������رة �شوى عينيك طيلة �لحتفال. ويف باب 

لهي  �آخر يتح������ول جوته �إىل م������زج �حلب �لإ

بع�ش������ق �حلبيبة عل������ى طريق������ة �ملت�شوفة. 

فالتع������رف عل������ى �حلبيب������ة يف �أروع مظاهر 

�لطبيع������ة وو�شفها هو �ل�شع������ور باأن �حلبيبة 

ر�س ورفعته �إىل �ل�شماء. جذبته �إىل �لأ

كما جاء يف ق�شيدة »حنني مبارك« �لتي 

��شتوحاها من ق�شيدة غزلية فار�شية ربطت 

�لغزل بالت�شوف وهي مو�شوع �لفر��شة �لتي 

ت�شع������ى �إىل �لنار وحترق نف�شها كما ترجمها 

�لدكت������ور عبد �لغف������ار م������كاوي ومنها هذه 

بيات: �لأ

ل تقل هذا لغري احلكماء

رمبا ي�صخر منك اجلهاء

آتي على احلي الذي اإنني ا

حّن للموت باأح�صان اللهيب

يف ليايل احلب وال�صوق الرطيب

ي�صبح الوالد واملولود اأنت

يحتوي قلبك اإح�صا�س غريب

ومن ال�صمعة اإطراق و�صمت

و�صتاأتي مثلما رّفت فرا�صة
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تع�صق النور فتهوي يف احلريق

ِغ لل�صوت القدمي واإذا مل ت�صْ

داعيًا اإياك: ُمت كيما تكون 

ف�صتبقى دائًما �صيًفا يهيم

ر�س كالطيف احلزين يف ظال الأ

و�إذ� �بتعدن������ا عن �لعاطف������ة �لتي لعبت 

دور�ً كب������ري�ً يف حياته فاإن عودتنا �إىل عالقة 

�شالم وبنبي������ه حممد)�س( ظاهرة  جوته بالإ

مدع������اة للده�شة فعبارت������ه �مل�شهورة )منوت 

أنه كان يف �أعماق  ونحيا م�شلمني( تدل على �

وجد�نه �شديد �لهتمام بالقر�آن �لكرمي بعد 

�شالم  �لكتاب �ملقد�س ومل يقت�رص �هتمامه بالإ

وتعاطفه على معرفة بحياته بل كان ظاهرة 

متيزت بها كل مر�ح������ل عمره �لطويل، فقد 

نظم وهو يف �لثالثة و�لع�رصين ق�شيدة ر�ئعة 

أ�شاد فيه������ا بالنبي وحني بل������غ �ل�شبعني من  �

أن������ه يعتزم �أن يحتفل  عمره �أعلن على �ملالأ �

يف خ�ش������وع بتلك �لليلة �ملقد�ش������ة �لتي �أنزل 

فيها �لقر�آن �لكرمي على �لنبي، وبعد هاتني 

�ملرحلتني �متدت حياة طويلة �أعرب �ل�شاعر 

خالله������ا ب�شتى �لطرق عن �حرت�مه و�إجالله 

�ش������الم وهذ� ما جنده قب������ل كل �شيء يف  لالإ

ذل������ك �لكتاب �لذي يع������د �إىل جانب فاو�شت 

أنه  دبية وقال عن نف�شه � م������ن �أهم و�شاياه �لأ

أنه م�شلم؛ ل يكره �أن يقال عنه �

خ������ر فقد وقع  �أما �حل������ادث �لغريب �لآ

جلوته عام 1814 وكان قد حتدث ل�شديقة 

ب�شاأنه �إذ كتب يق������ول: وملا كنت �أحتدث عن 

 �أن �أذكر �أن ثمة 
ّ
بع�س �لنبوء�ت فيتعني علي

أيامنا ه������ذه )ومل يكن من  �أمور�ً حت������دث يف �

�ملمك������ن �أن ي�شمح �أح������د للمتنبئني بها، ومن 

ذ� �ل������ذي بو�شعه قبل �شن������و�ت قليلة �أن يتنباأ 

أنه �شتقام يف مدر�شتنا �لثانوية �لربوت�شتانتية  �

�شالة �إ�شالمي������ة وباأنها �شت�شه������د تالوة من 

�شور �لق������ر�آن. �إن هذ� هو �لذي حدث فعاًل 

فلق������د عاي�شنا جماعة من �لب�رص وهم يوؤدون 

�ل�شالة ورحبنا باأمريهم.

أيام قليل������ة �أخرب غوت������ة �بنه عن  وبع������د �

�ل�ش������دى �ل������ذي تركه هذ� �حل������دث �ملحلي 

أبن������اء فاميار �إذ كتب �إليه يقول:  على بع�س �

لقد ��شتعار �لعديد م������ن �شيد�تنا �ملتدينات 

يف �ملكتبة ترجمات �لق������ر�آن ثم �أردف: �إنني 

�شعي������د باقتن������اء �ملخطوط������ات �ل�رصقية و�إن 

كنت �أجهل متاماً حروفه������ا �لعجيبة، ورمبا 

ل جند لغة �أخرى يتحد فيها �لفكر و�لكلمة 

أولياً �أ�شلياً كما هو �حلال  و�حلروف �حتاد�ً �

يف �للغة �لعربية.

وكان من جمل������ة ما �قتب�شه من �شورة �آل 

 ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى 
ُ
عمر�ن )179(: »َوَما َكاَن اهلّل

�ُصِلِه َمن َي�َصاُء   َيْجَتِبي ِمن رُّ
َ
اْلَغْيِب َوَلِكلللنَّ اهلّل

ُقوْا َفَلُكْم  ِمُنوْا َوَتتَّ ْ
ن ُتوؤ َفاآِمُنوْا ِباهلّلِ َوُر�ُصِللللِه َواإِ

اأَْجٌر َعِظيٌم«.
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وم������ن �ل�ش������ورة �لثاني������ة �ش������ورة �لبق������رة 

ٌن  �صِ ِ َوُهَو حُمْ
)112(:»َبَللللى َمْن اأَ�ْصَلَم َوْجَهُه هلِلّ

ِه َوَل َخلللْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم  َفَللللُه اأَْجُرُه ِعنَد َربِّ

َيْحَزُنوَن«.

ية  �أ�ش������ف �إىل ذل������ك �قتبا�س جوت������ه لالآ

�لكرمية: »َوَما ُكنَت َتْتُللللو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب 

ذًا لْرَتلللاَب امْلُْبِطُللللوَن«  لللُه ِبَيِميِنلللَك اإِ َول َتُخطُّ

)�شورة �لعنكب������وت 48(. وبه������ذ� يك�شف لنا 

عن �هتم������ام �ل�شاعر �ل�شدي������د باملهمة �لتي 

نه�������س بها و�ملكانة �لت������ي �حتلها عند �أمته، 

أربعة عقود موؤمناً مبا جاء يف  وقد بقي ملدة �

خرية. ية �لأ �لآ

جنليزي  ديب �لإ ويف ر�شال������ة بعثها �إىل �لأ

توما�س كارليل عام 1827 كرّر جوته م�شمون 

أر�شَل �هلل  آنية �إذ كتب يقول: لقد � ي������ة �لقر� �لآ

لكل �أمة نبياً بل�شانها.

كم������ا �شمت ر�شالت������ه بيتني م������ن �ل�شعر 

ملحقني بالديو�ن �ل�رصقي �إذ قال عن ل�شان 

�لر�شول:

ل�صت قادرًا على حتقيق املعجزات

واإن اأعظم معجزة هي اأنني موجود

وقد كان حمقاً يف �عتقاده فالنبي حممد 

أنو�ع تاألية  �شاطري ونه������ى عن كل � ��شتنكر �لأ

�لب�رص و�ملعجزة �لوحيدة �لتي قال �إنه قام بها 

هي تبلي������غ �أمته كلمات �لقر�آن. ولذلك تعود 

غالبية ق�ش�س �ملعجز�ت �ملن�شوبة للنبي �إىل 

�شالمي. مر�حل متاأخرة من �لرت�ث �لإ

يّت�ش������ح من هذ� �إميان جوته باهلل ب�شكل 

�شالمية لكن �ملهم  من�شجم مع �لت�شور�ت �لإ

�أن �ل�شاعر قد جعل بط������ل م�رصحيته يرتفع 

بب�������رصه فوق �ملظاه������ر �لطبيعية �لتي ي�شعر 

نَّ خالقها 
أ باأنها �إلهية ثم يجاوزه������ا ويدرك �

وخال������ق �لكون هو �هلل �ل������ذي ل مثيل له يف 

وحد�نيت������ه.. ويقول جوته يف ه������ذ� �ل�شدد 

على ل�شان �لنبي حممد: �إن �هلل يتجلى عند 

كل عني جارية وحتت كل �شجرة مزهرة ومع 

لهة  هذ� يحارب �لنبي �عتقاد قومه بتعدد �لآ

وتقدي�شه������م لهم ويجي������ب حممد)�س( على 

أند�د. بقوله: لو كان له  ألي�س لربك � �ل�شوؤ�ل. �

حد!. أكاَن ميكن �أن يكوَن هو �هلل �لأ أند�د � �

يف�رص جوته ب�شورة �أكرث �إمياناً يف م�رصحية 

»حممد)�������س(« بفكرة جتلي �هلل يف �لطبيعة 

�أكرث  �ليق������ني بوجود  مي������ان بوحد�نيته،  و�لإ

من ر�شول مكلف بتبلي������غ �لب�رصية �لر�شالت 

نعام )97(:  �ل�شماوية و��شتلهم م������ن �شورة �لأ

ُجوَم ِلَتْهَتُدوْا ِبَها يِف  ِذي َجَعَل َلُكُم النُّ »َوُهَو الَّ

َياِت ِلَقْوٍم  ْلَنا الآ ُظُلَماِت اْللللرَبِّ َواْلَبْحِر َقْد َف�صَّ

َيْعَلُملللوَن«. حيث ي�شفها ب�شعره كما ترجمها 

�لدكتور عبد �لغفار مكاوي:

هلللو اللللللذي جللعللل لللكللم الللنللجللوم

لللتللهللتللدوا بللهللا يف الللللرب والللبللحللر



�سالم جوته �ساعر العرب والإ

305 العــــــدد 549  حزيـــــــران   2009

ولللللللكللللللي تللللنللللعللللمللللوا بلللزيلللنلللتلللهلللا

اللل�للصللمللاء اإىل  دائلللملللًا  وتلللنلللظلللروا 

ر�دة �لعلية  ويف جمال خ�شوع كل �شيء لالإ

يقول:

اإل اأن كل �صيء �صاء اهلل رائع

عظم نه �صبحاَنه وتعاىل هو اخلري الأ لأ

وهكذا تنام كل الطيور يف اأوكارها

ال�صغرية والكبرية

هذا ما علمتني اإياه. اأو �صيء مثل هذا

وما �صمعُت منك لن يفلت من حبيبي

ويف �إط������ار �لت�شليم مب�شيئ������ة �هلل يعتمد 

يف ذل������ك يف رباعيته بكت������اب »�حلكم« حيث 

يقول:

ن�صان من حماقة الإ

اأن يتع�صب كل منا ملا يراه

�صام معناه الت�صليم واإذا كان الإ

�صام نحيا ومنوت نحن اأجمعني فعلى الإ

يتني  ووجد �أي�شاً يف ترجمة فان هومر �لآ

�لتاليتني:

ِذيَن  َاَط الَّ َاَط امُل�صَتِقيَم*�رصِ »اهِدَنا ال�رصِّ

لللوِب َعَليِهلللْم َوَل  اأَنَعملللَت َعَليِهلللْم َغلللرِي املَغ�صُ

لللنَي« حولها جوت������ه �إىل ق�شيدة �شعرية  الِّ ال�صَّ

على �شكل دعاء:

يريد ال�صاُل اأن يربكني

لكنك تعرف كيف تهديني

فاإن اأقدمُت على عمٍل اأو اأن�صدت �صعرًا

فاأِنْر يل اأنت جادة الطريق

حي������ث �أدرَك �أن �مل�شلم قادر على حتديد 

�ل�شلوك �ل�شال �أي �ملنايف لل�رص�ط �مل�شتقيم 

ب�شهول������ة، �أما بالن�شبة جلوت������ه فاإن �ل�شالل 

ن �ل�شعر �لغربي ل  مو�ش������وع �أكرث تعقي������د�ً لأ

يتو�فر على معايري وقو�عد �شلوكية بال�شورة 

�ل�شابقة.

آنية �لتي  أ�شفرت �لدر��ش������ات �لقر� وق������د �

قام بها جوته يف �لعامني 1771 و1772 عن 

ألهمته �لتخطيط لكتابة عمل  نتيجة مهمة �إّذ �

تر�جيدي عظيم ت�شمنت هذه �ل�شذر�ت ثناًء 

ي �شاعر �أملاين  ومديحاً عظيم������ني مل ي�شبق لأ

يف �أي ع�������رص من �لع�ش������ور �أن قدمها لنبي 

�ش������الم �إذ تك�شف حقيقة ما كان ي�شري �إليه  �لإ

�شالم. جوته ويجذبه �إىل �لإ

وبالع������ودة �إىل ق�شيدة �ملدي������ح �ل�شهرية 

�مل�شماة ن�شي������د حممد)�س( و�لت������ي �شورها 

جوته ب�شع������ره حيث ت�شفه هادي������اً للب�رصية 

أ بالتدف������ق رقيقاً هادئاً  يف �شورة نه������ر يبد�

ثم ل يلب������ث �أن يجي�س ب�شكل مطرد ويتحول 

عنفو�ن������ه �إىل �شيل عارم، وت�شور �ت�شاع هذ� 

�لنه������ر وتعاظم قوت������ه �لروحي������ة يف زحفها 

�لظاف������ر �لر�ئ������ع لت�ش������بَّ �أخ������ري�ً يف �لبحر 

لوهيته. ويف جمال �لتوحيد  �ملحيط رم������ز�ً لأ

وخلق �لطبيعة يقف حممد حتت قبة �ل�شماء 

�ملر�شعة بالنجوم فيقول:

ح�صا�س لي�س يف مقدوري اأن اأف�صي اإليكم بهذا الإ

لي�س يف مقدوري اأن اأ�صعركم بهذا ال�صعور
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ِغ ال�صمع ل�رصاعتي ًمْن ُي�صْ

من ينظر للعيون املبتهلة

انظروا ها هو ي�صطع يف ال�صماء امل�صرتي النجم ال�صديق

لكن اأنت يا �صيدي كن الهي. اإنه يلوح يف حنان

انتظر انتظر

مبارك اأنت اأيها القمر.. يا هادَي النجوم

كن اأنت �صيدي. كن اإلهي. اأنت ت�صيء الطريق

ل ترتكني. ل ترتكني يف الظام

�صاًل مع القوم ال�صالني

ارتفع اأيها القلب العامر باحلب اإىل خالقك

كن اأنت مولي. كن اإلهي. اأنت يا من حتب 

اخللق اأجمعني

يا من خلقتني وخلقت ال�صم�س والقمر 

ر�س والنجوم والأ

�شادة بالقر�آن  ويعود بع������د كل هذ� �إىل �لإ

�لك������رمي و�أن ترتي������ل �لق������ر�آن و�شيل������ة مهمة 

لرتقاء �ل������روح �إىل حالة �شوفية ت�شعر فيها 

بالطماأنينة و�لطهر و�ل�شفاء. وعندما يرتل 

هذ� �لكتاب �لعزيز ب�شوٍت عذب منغم ي�شمو 

�إيقاع������ه بنفو�س �ملوؤمن������ني �إىل �أجو�ء علوية، 

در�ك معانيه.  آفاقاً جديدة لإ ويف�شح �أمامهم �

أذ�ع ف������ان هومر �شيئاً عن ترجماته  وعندما �

للقر�آن �لكرمي �أكد �أن:

�شالم فح�شب �إمنا  �لقر�آن لي�س د�شتور �لإ

هو ذروة �لبيان �لعربي ف�شحر �للغة �لعظيم 

 من 
ٌ
ي�شهد على �أن �لق������ر�آن �لكرمي هو وحي

�هلل. و�أن حمم������د�ً مل ين�������رص �شلطانه بال�شيف 

ول باإعجاز  على قومه، بل ن�رصه يف �ملقام �لأ

�خلطاب، وهن������ا يذكرنا جوته ب�شورة �لبقرة 

�لتي كان جوته يقدره������ا تقدير�ً عظيماً قد 

نوهت باأن �ملوؤمنني �شريزقون يف �جلنة رزقاً 

مت�شابهاً �أي رزقاً ي�شبه ما كانو� يرزقونه يف 

ية )25(:  �حلياة رزقاً مت�شابهاً كما جاء يف �لآ

اِت اأَنَّ  احِلَ آَمُنلللوْا َوَعِمُللللوْا ال�صَّ ِذيلللن ا ِ الَّ »َوَب�لللرصِّ

َما  ْنَهلللاُر ُكلَّ ِتَها الأَ ِري ِملللن حَتْ اٍت جَتْ َلُهلللْم َجنَّ

ِذي  ْزقًا َقاُللللوْا َهلَذا الَّ ُرِزُقلللوْا ِمْنَها ِملللن َثَمَرٍة رِّ

ُتوْا ِبِه ُمَت�َصاِبهلللًا َوَلُهْم ِفيَها  ُرِزْقَنلللا ِملللن َقْبُل َواأُ

َرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن«. َطهَّ اأَْزَواٌج مُّ

دباء  و�إذ� كنا حتدثنا عن تاأثر �لكّتاب و�لأ

يف �أوروبة �لغربية بالعرب و�مل�شلمني و�لنبي 

أدباء  �لك������رمي فال بد لنا �أن نعرج قلياًل على �

وكّتاب �أوروبة �ل�رصقية ورو�شيا.

فف������ي �لعام 1834 كت������ب بو�شكني يقول: 

ألهم������و� مالحم �لع�شور �لو�شطى  �إن �لعرب �

�لن�ش������وة �لروحية و�لرق������ة و�حلب ومنا�رصة 

�خلري و�لبالغ������ة وجتلى ��شتله������ام بو�شكني 

وهيام������ه بامل�رصق �لعرب������ي و�لثقافة �لعربية 

�شالمي������ة يف ق�شائد كث������رية )�إىل ناثاليا(  و�لإ

أيتها �لفتاة �ل������وردة �ملكبلة/  )�إىل �أخت������ي( و�

�شف������اد وكذلك ق�شيدت������ه: �لبدر  مكبل بالأ

ي�شع. �لبحر هادئاً ينام.

كما يق������دم جوكوف�شك������ي ق�شيدة �أخرى 

يف كتابه، بو�شك������ني و�لرومانتيكية �لرو�شية 

ل�شاعر ق������دمي، ي�شت�شهد فيه عل������ى ��شتلهام 
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�ل�شع������ر�ء �لرو�������س مو�شوعاتهم م������ن �ل�شعر 

�شالمي: �لعربي �لإ

اأق�صم مبكة املقد�صة )املكرمة(

اأق�صم بالغر�س والزيتونَة

اأق�صم بال�صفرة امل�صقولة

اأق�صم بال�صيف املجرد

اأق�صم بحوريات اجلنة

والنبي حممد

اإما اأن تكوين يل 

حد واإما لن تكوين لأ

أم������ا تول�شتوي فيق������ول يف تعريف �لنبي  �

)�شلى �هلل عليه و�شلم( �إن حممد�ً هو موؤ�ش�س 

�شالمية �لت������ي يدين بها  ور�ش������ول �لديانة �لإ

ر�شية مئتا مليون  يف جميع جه������ات �لكرة �لأ

م�شلم. ث������م يوجز �ل�ش������رية �لنبوية ويتحدث 

�شالم ويق������ول )فاإن �مل�شلمني  ع������ن قو�عد �لإ

�شالم بالزهد يف �لدنيا  ��شتهرو� يف �شدر �لإ

�لباطل������ة وطهارة �ل�ش������رية و�ل�شتقامة حتى 

�أده�شو� �ملحيطني بهم مبا هم عليه من كرم 

أنه  �شالمي � �لأخالق ومن ف�شائ������ل �لدين �لإ

�أو�شى خري�ً بامل�شيحيني و�ليهود.. وي�شرت�شل 

بقوله: كان �لنب������ي حممد�ً من عظام لرجال 

�مل�شلحني �لذين خدمو� �لهيئة �لجتماعية 

أن������ه هدى �أمة  خدمة جليل������ة ويكفيه فخر�ً �

برمتها �إىل نور �حلق وجعلها جتنح لل�شكينة 

و�ل�شالم..

»َوَجَعْلَناُكْم  �لكرمي������ة:  ية  بالآ وي�شت�شهد 

 ِ
نَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ �ُصُعوبلللًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفلللوا اإِ

اأَْتَقاُكْم« )�حلجر�ت13(.

هذ� غي�س من في�������س ما جاء يف كتاب 

)كاثارينا مومزن ع������ن �ل�شاعر جوته وتعلقه 

بالعرب و�مل�شلمني( وهذ� يوؤكد مدى �هتمام 

ف������كار و�لقيم �لتي جاء  �لغ������رب و�ل�رصق بالأ

�شالم ور�شوله �لكرمي وما �أعطته هذه  بها �لإ

فكار للب�رصي������ة جمعاء من ت�شامح وحتابٍّ  �لأ

              
 )3(

و�إخاء.

املو�صوعة العربية املي�صرة. اإ�صراف حممد �صفيق غربال- القاهرة 1965.  -1

جوت��ه والعامل العربي- تاألي��ف كاثارينا مومزن- ترجم��ة: د.عدنان عبا�ص علي- مراجعة: د.عب��د الغفار مكاوي-   -2

من�صورات دار املعرفة بالكويت.

املعرفة: جملة ت�صدرها وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية ال�صورية- العدد 520 كانون الثاين 2007م من مقال )تاأثري   -3

دب الرو�صي- مالك �صقور(. �صالمية يف االأ الثقافة العربية االإ

املراجع
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أّن �صالون )كاترين ده رامبويه( من  يعتقد املهتمون بال�صالونات الن�صائية ا

اأقدم ال�صالونات الفرن�صية التي ظهرت بباري�س يف القرن ال�صابع ع�رش، ويرون 

أّن ه������ذا ال�صالون كان موؤثراً يف رواده، وكانت �صاحبته �صغلت الفرن�صيني يف  ا

زمانه������ا، وفتنت اأعالم ع�رشها، كانت مثقفة، جذابة، عذبة احلديث، متقدة 

�رشاف وكبار القادة  ح�صا�س، وكانت ت�صتقبل يف �صالونها الأ الذكاء، مرهفة الإ

واملفكرين وكبار ال�صعراء، ثم يتحدثون اأي�صاً عن �صالون )مدام ده �صيفينيه( يف 

باحث �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

ò

�سالون واّلدة بنت امل�ستكفي

❁
اف ح�سني حمدان الع�سّ
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باري�س الذي عا�رص �صالون نظريتها )كاترين 

ده رامبويي������ه( ويتحدث������ون ع������ن ال�صالونات 

الن�صائية التي ظه������رت بفرن�صا فيما بعد يف 

أ�صهرها  الق������رن الثام������ن ع�رص، وهي كث������رية ا

�صالون املركي������زة )ده ملربت( و�صالون )مدام 

جوف������رن( و�صالون )مدام نكو( ثم ظهر بعده 

�صالون )م������دام ده �صتاي������ل( و�صالون )مدام 

ريكامييه(، وكانت تث������ار يف تلك ال�صالونات 

أدبية،  كما يذكر الباحثون مو�صوعات خمتلفة: ا

اجتماعية، فكرية، �صيا�صية، وكانت �صاحبات 

أديبات  تلك ال�صالونات جمي������ات فاتنات وا

مثقفات، وكن يدرن اجلل�صات يف �صالوناتهن 

مبهارة ولباقة وظرف، وكن يقدمن ال�صيافة 

للرواد، ويتبادلن معهم ومع اأعام ع�رصهن 

الر�صائ������ل، ثم اأخذت ال�صالون������ات الن�صائية 

تخرج بع������د ذلك م������ن فرن�ص������ا اإىل البلدان 

املجاورة، ث������م تنت�رص اإىل بقي������ة اأنحاء العامل، 

وي������رى الباحث������ون اأن ال�صالون������ات الن�صائية 

دخلت بادنا العربي������ة اأواخر القرن التا�صع 

ع�رص، وقد تاأثرت بال�صالونات الغربية خا�صة 

الفرن�صية، واأخذت حتاكيه������ا، وكان �صالون 

مرية نازيل اأول �صال������ون ن�صائي، ظهر يف  الأ

م������رية ت�صتقبل يف دارها  القاه������رة، كانت الأ

وروبيني، وكان  بعابدين كبار امل�رصي������ني والأ

يح�������رصه �صعد زغلول وقا�ص������م اأمني وال�صيخ 

فغاين،  حمم������د عبده وال�صيخ جمال الدين الأ

وكانت تناق�س فيه اأح������وال الباد ال�صيا�صية 

و�لجتماعي������ة و�لثقافية، لك������ن �أهم �شالون 

ن�شائي عربي ظهر يف بد�ية �لقرن �لع�رصين، 

أك������رث �ل�شالونات �لن�شائية تاأثري�ً يف حياتنا  و�

دبية كان �شالون مي  �لفكري������ة و�لثقافية و�لأ

زي������ادة يف �لقاه������رة، ��شتمر ه������ذ� �ل�شالون 

حو�يل ع�رصين �شنة، وكان ينعقد يوم �لثالثاء 

دب  أ�شبوع، ويح�������رصه كبار رجال �لأ من كل �

و�لعلم و�لفكر و�لفن، وكان �ل�شالون يتناول 

أو  بالدر�س و�لبحث خمتل������ف �مل�شائل �ملثارة �

�ملعرو�ش������ة عليه، وكانت �شاحب������ة �ل�شالون 

أديبة وكاتب������ة، تتقن �إىل  �لفاتن������ة مثقف������ة، و�

جانب �لعربي������ة �للغة �لفرن�شية، وتلم ببع�س 

خ������رى، وتدير جل�شات  جنبية �لأ �للغ������ات �لأ

�شالونها مبهارة نال������ت �إعجاب �حلا�رصين، 

وكانت تقدم �ل�شيافة لرو�د �شالونها، ويرى 

�ملهتم������ون �أن �ل�شالون������ات �لن�شائية �لعربية 

أث������رت بال�شالون������ات �لن�شائي������ة يف فرن�شا  تا

�لت������ي يعدونه������ا ر�ئدة يف ه������ذ� �ملجال، فما 

م������دى �شحة هذ� �لر�أي؟ ه������ل كانت فرن�شا 

حق������اً �أول بلد �أوروبي تظهر فيه �ل�شالونات 

أمل تعرف �أوروبة �شالونات ن�شائية  �لن�شائية؟ �

قبل �شالون )كاتري������ن ده ر�مبويه( بفرن�شا؟ 

لنتوغل يف عباب �لزمن �إىل �لور�ء قبل ظهور 

�ل�شالون������ات �لن�شائي������ة �لفرن�شي������ة بخم�شة 

ق������رون، ولنح������ط رحالن������ا �إىل بل������د �أوروبي 

ندل�س، ولنم�س  �آخر جماور لفرن�شا ��شمه �لأ

�رص�ع������اً �إىل جمل�س، و�لع������رب تلفظ �ملجل�س 
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و�ل�شالون كلمة �أجنبية، ترعاه �أمرية �أموية، 

��شمه������ا )ولدة بنت �مل�شتكفي( فماذ� حتّدث 

عنها �لقدماء؟ وماذ� قالو� يف جمل�شها؟ وقبل 

ندل�س ثم  ذلك نريد �أن نتعرف �إىل طبيعة �لأ

ندل�شي. أة يف �ملجتمع �لأ �إىل دور �ملر�

ندل�س: طبيعة الأ

�أكرث �لقدماء يف كتبهم من و�شف طبيعة 

ندل�س ومناخها، وم������ن هذ� �لو�شف قول  �لأ

: )خ�س �هلل تعاىل 
)1(

ل�شان �لدين بن �خلطيب

ندل�س من �لريع وغدق �ل�شقيا ولذ�ذة  بالد �لأ

قو�ت، وفر�ه������ة �حليو�ن، ودرور �لفو�كه،  �لأ

وكرثة �ملياه، وتبحر �لعمر�ن، وجودة �للبا�س، 

نية، وكرثة �ل�شالح، و�شحة �لهو�ء،  و�رصف �لآ

ذهان،  ن�ش������ان، ونبل �لأ ألو�ن �لإ و�بي�شا�������س �

قطار  مه �لكثري من �لأ وفنون �ل�شنائع، مبا ُحرمِ

لمي يف  أبو عام������ر �ل�شُّ ما �شو�ه������ا(. وقال �

ندل�س  كتابه )درر �لقالئد وغرر �لفو�ئد(: )�لأ

قاليم،  قلي������م �ل�شامي، وهو خ������ري �لأ م������ن �لإ

و�أعدلها هو�ًء وتر�باً، و�أعذبها ماًء، و�أطيبها 

هو�ًء وحيو�ناً ونباتاً(. وقال �مل�شعودي: )بالد 

ندل�س تكون م�شرية عمائرها ومدنها نحو  �لأ

�شهرين، ولهم من �مل������دن �ملو�شوفة نحٌو من 

. وقال �بن �شعيد: )وميز�ن 
)2(

�أربعني مدينة(

أنها جزيرة قد �أحدقت بها  ندل�س � و�شف �لأ

�لبح������ار، فاأك������رثت فيها �خل�ش������ب و�لعمارة 

م������ن كل جه������ة، فمت������ى �شافرت م������ن مدينة 

�إىل مدين������ة، ل تكاد تنقطع م������ن �لعمارة ما 

بني ق������رى ومياه وم������ز�رع، و�ل�شحارى فيها 

معدومة، وم������ا �خت�شت ب������ه �أن قر�ها يف 

أّما �ل������ر�زي فقال: )بلد  � .
)3(

نهاي������ة �جلمال(

ندل�������س، طي������ب �لرتبة، خ�ش������ب �جلناب،  �لأ

نهار �لغز�ر، معتدل �لهو�ء و�جلو  منبج�س �لأ

و�لن�شيم، وخريفه م�شتاه وم�شيفه على قدر 

أبو عبيد �هلل �لبكري:   وقال �
)4(

من �لعتد�ل(

ندل�س �شامية يف طيبها وهو�ئها، ميانية  )�لأ

يف �عتد�له������ا و��شتو�ئها، هندية يف عطرها 

وذكائها، �أهو�زية يف عظم جبايتها، �شينية يف 

جو�هر معادنها، عدنية يف منافع �شو�حلها، 

. وقال �أحد 
)5(

آثار عظيم������ة لليونانيني( فيها �

�ملوؤرخني: )ومن بركتها �أن �مل�شافر ل ي�شافر 

فيه������ا فر�شخني دون ماء �أ�شاًل، وحيثما �شار 

قطار يج������د �حلو�ني������ت يف �لفلو�ت  م������ن �لأ

ودي������ة وروؤو�س �جلبال ليبيع  و�ل�شحارى و�لأ

�خلب������ز و�لفو�كه و�جل������نب و�للحم و�حلوت 

طعم������ة، وطول  وغري ذل������ك من �������رصوب �لأ

أيام،  ندل�س ثالثون يوم������اً وعر�شها ت�شعة � �لأ

أربعون نهر�ً كبار�ً، وبها من �لعيون  وي�شقه������ا �

و�حلمام������ات و�ملع������ادن مال يح�ش������ى، وبها 

أزرْيَد من  ثمانون مدينة من �لقو�عد �لكبار، و�

ثالثمئة من �ملتو�شط������ة، وفيها من �حل�شون 

و�لقرى و�لربوج مال يح�شى كرثة حتى قيل: 

�إنَّ �لقرى �لتي على نه������ر �إ�شبيلية �ثنا ع�رص 

ر�س �شقع  أل������ف قرية، ولي�س يف معم������ور �لأ �

أربعاً من يومه  يجد �مل�شافر فيه ثالث مدن و�
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ا مدينة )وّلدة(  مَّ
أ  و�

)6(
ندل�������س( �إلَّ بالأ

فهي )قرطبة( وفيه������ا ولدت، وكانت 

)قرطب������ة( كم������ا و�شفها �ل������ر�زي، �أم 

ندل�س،  أنهار �لأ �ملد�ئن، ونهرها �أعظم �

وبها �لقنطرة �لتي هي �إحدى غر�ئب 

حكام و�جلامع  ر�س يف �ل�شنعة و�لإ �لأ

ندل�س �أكرب منه.  �لذي لي�س يف بالد �لأ

و�أعجب به������ا �لقدم������اء، فاأكرثو� من 

و�شفها، فق������ال �أحدهم: )هي �أعظم 

ندل�������س، ولي�س بجميع  مدين������ة يف �لأ

�ملغ������رب لها عن������دي �شبي������ه يف كرثة 

أ�شو�ق،  أه������ل، و�شعة حمل، وف�شح������ة � �

ونظاف������ة حم������ال، وعم������ارة م�شاجد، 

 وقال بع�س 
)7(

وكرثة حمامات وفنادق(

أّما قرطب������ة فهي قاعدة  �لعلم������اء: )�

عظم،  ندل�س، وقطبها، وقطرها �لأ �لأ

أّم مد�ئنه������ا وم�شاكنه������ا، وم�شتقر �خللفاء،  و�

�شالم، ومدينة  ود�ر �ململكة يف �لن�رص�نية و�لإ

�لعل������م، وم�شتق������ر �ل�شنة و�جلماع������ة. نزلها 

جملة من �لتابعني، وتابعي �لتابعني، ويقال: 

نزلها بع�س من �ل�شحابة، وفيه كالم، وهي 

و�ئل، طيبة  أزلّية من بنيان �لأ مدينة عظيمة �

�ملاء و�لهو�ء، �أحدقت بها �لب�شاتني و�لزيتون 

و�لق������رى و�حل�شون و�ملي������اه و�لعيون من كل 

وقال �بن �شعد: )و�ت�شلت �لعمارة 
 )8(

جانب(

أيام بني �أمية ثمانية فر��شخ طولً،  بقرطب������ة �

أربعة  ميال � وفر�شخني عر�ش������اً، وذلك من �لأ

وع�رصون من �لطول، ويف �لعر�س �شتة، وكل 

ذلك دي������ار وق�شور وم�شاجد وب�شاتني بطول 

�شف������ة �لو�دي �مل�شّمى بالو�دي �لكبري، ولي�س 

 )9(
ندل�س و�د ي�شّمى با�شم عربي غريه( يف �لأ

و�لقنطرة �لتي على ه������ذ� �لنهر �لكبري، من 

ندل�س و�أعجبها، �أقو��شها �شبع  آثار �لأ �أعظم �

ع�رصة قو�شاً، وفيه������ا متنزهات كثرية، وفيها 

أكارم �ل�شج������ر من كل  غر�ئ������ب �لغرو�������س، و�

أ�شجار �أثمرت غر�ئب �لفو�كه  ناحية، ومنت �

ندل�س، وكان من  �لت������ي �نت�رصت يف �شائ������ر �لأ

د( يرتاح �لنا�س فيه  متنزهات قرطب������ة )�ل�شَّ

أيام فر�غهم، و�أح�شيت دور قرطبة، فكانت  �
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مئتي �ألف د�ر وثالثة ع�رص �ألف د�ر و�شبعني 

كابر  أم������ا دور �لأ د�ر�ً، وه������ذه دور �لّرعية، و�

جناد ف�شتون �ألف د�ر  و�ل������وزر�ء و�لكتاب و�لأ

وثالثمئ������ة د�ر �شوى �حلّمام������ات و�خلانات، 

أل������ف حانوت  وع������دد �حلو�ني������ت ثمان������ون �

أربعمئة وخم�شة وخم�ش������ون حانوتاً، ومبلغ  و�

�مل�شاج������د بها ثالث������ة �آلف وثمامنئة و�شبعة 

وثالثون م�شجد�ً، وع������دد �حلمامات �ملربزة 

للنا�س �شبعمئ������ة حّمام، وفيها ق�شور فخمة، 

 وبعد �لفتح 
)10(

حتيطها �لب�شات������ني �لغّن������اء.

ندل�س �ختلط �لعرب  �شالم������ي لالأ �لعربي �لإ

�شبان �لقوط �شكان  و�مل�شلمون و�ليه������ود بالإ

�شبان  �شليني، وكان من �لإ ندل�������س �لأ بالد �لأ

أ�شل������م، فاأطلق عليهم ��شم )�مل�شتعربني(،  من �

وكان منه������م م������ن ظ������ل عل������ى ن�رص�نّيته، ثم 

تع�شّب������ت بعد ذلك طائفة منهم لن�رص�نيتها، 

�شب������ان يف �شبه  أث������رَّ �لعرب عل������ى حياة �لإ و�

يبريية طو�ل وجودهم فيها �لذي  �جلزيرة �لأ

ندل�س  ��شتمر ثمانية قرون، فحملو� �إىل �أهل �لأ

ومن حولها ر�شالة �لدي������ن �جلديد، وب�رّصو� 

بتعاليمه وقيمه ومثله، ونقلو� �إليهم عاد�تهم 

وتقاليدهم وثقافته������م، وما �أبدعوه من فكر 

و�أدب وفن وعلم، كما تاأثر �لعرب بحياة �شعوب 

ندل�������س وبثقافتهم وتر�ثهم وعاد�تهم  �أهل �لأ

وتقاليده������م وزّيه������م وم�شكنه������م وملب�شهم، 

�شبان وبغريهم، فتزوجو�  و�ختلط �لعرب بالإ

منهم، ونتج عن هذ� �لختالط و�لتز�وج �أن 

ندل�س حياة جديدة �ختلفت  نت لعرب �لأ تكوَّ

أو كثري�ً عن حياة عرب �مل�رصق. قلياًل �

ندل�صية: املراأة الأ

أث������رت هذه �حلي������اة �جلديدة للمجتمع  و�

أة، فنالت  ندل�شي على عالقة �لرجل باملر� �لأ

أة فيها قدر�ً من �حلرية، �شاعدها على  �مل������ر�

�ل�شفور و�لخت������الط مبجتمع �لرجال وعلى 

�شهام معهم يف �لنهو�س باملجتمع �جلديد  �لإ

ندل�س، وظهرت �شاعر�ت  يف خمتلف مدن �لأ

أ�شماء �أكرثهن،  كثري�ت، �شاعت فيما �أرجح �

أ�شماء قليلة، فذكرو�  ومل يذكر لنا �لقدماء �إلَّ �

بع�س �أعالم �لن�ش������اء من �أمثال حف�شة بنت 

حمدون وعائ�شة �لقرطبية وحمدة بنت زياد 

ن�شاري، ونزهون  ومرمي بنت �أبي يعقوب �لأ

�لغرناطي������ة وح�شان������ة �لتميمي������ة و�عتم������اد 

�لرميكي������ة ومهج������ة �لقرطبي������ة، وحف�ش������ة 

�لركوني������ة، وكان بع�������س من ذك������ر �لقدماء 

أدبيات م�شهور�ت باجلمال  منهن �شاعر�ت و�

أن�ش������د �ملغنون ق�شائدهن  و�حل�ش������ب و�ملال، �

أكابر �لقوم، وجرت  يف �ملجال�س، وتولع بهّن �

مر�ء و�لوزر�ء  بينهن وبني �خللفاء و�مللوك و�لأ

دب������اء و�ل�شع������ر�ء مر��ش������الت  و�لعلم������اء و�لأ

�شعري������ة، كن يلتزمن �أحياناً فيما بينهن وبني 

�ملر�شل �إليهم بحر�ً و�حد�ً وروياً و�حد�ً، وكن 

يتج������اوزن يف ق�شائدهن م������ا كان ماألوفاً يف 

�مل�رصق �لعربي، فكن يجاهرن بحبهن للرجل، 

ويبحن يف ق�شائدهن باأ�شو�قهن �إليه، ويزحن 
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�لنقاب عن حقيق������ة م�شاعرهن �إىل �لرجال 

أو تهكماً حتى يخد�شن  حباً �أو كرهاً �إعجاباً �

أة، وكن  �أحيان������اً �حلياء �لذي نعه������ده يف �ملر�

مثقف������ات حميطات بثقاف������ة ع�رصهن، ومن 

�لطبيعي �أن يكون ملي�شورة �حلال منهن جمل�س 

أه������ل �لثقافة و�لفك������ر و�لعلم  أدب������ي يغ�شاه � �

دب و�ل�شعر و�لغناء، يختلط فيه �لرجال  و�لأ

و�لن�شاء حتى �شاعت هذه �ملجال�س �لن�شائية 

�شيوع �لن�شاء �ل�شاعر�ت و�لغناء، ف�شكلت يف 

ندل�س ظاهرة ح�شارية ّعمت �لبالد رغم  �لأ

نَّ �لقدماء، مل ي�شريو� �إىل هذه �ملجال�س عد� 
أ �

جمل�س ولدة بنت �مل�شتكفي.

�- ملحة عن حياتها: 399-  4�4هل/ 

�009- ���0م

مل يحدثنا �ملوؤرخ������ون �لقدماء عن �أفر�د 

أ�������رصة ولدة، و�إمن������ا حدثون������ا باإيجاز �شديد  �

أبيها وعنها وع������ن جمل�شها مبا ل يكفي  عن �

عطاء �شورة دقيقة عن ن�شاأتها وعن حياتها  لإ

و جمل�شه������ا، و�شاأجته������د يف ر�ش������م �خلطوط 

�لعري�شة لهذه �ل�ش������ورة، لعلها تكون قريبة 

م������ن و�قعها، فف������ي مدينة قرطب������ة عا�شمة 

ندل�س ومقر �خللفاء  موية يف �لأ �خلالفة �لأ

م������ر�ء و�لوزر�ء حي������ث كان �أهلها خليطاً  و�لأ

�شبان  من �لعرب و�لرببر و�ملو�يل و�ليهود و�لإ

وغريه������م. �أب�رصت )ولدة( �لنور حو�يل �ألف 

وت�شع �شنني للميالد، ثالثمئة وت�شع وت�شعني 

موي حممد  للهج������رة، وهي �بنة �خلليف������ة �لأ

�لثالث �مللقب بامل�شتكف������ي بن عبد �لرحمن 

بن عبي������د �هلل بن �لنا�رص لدين �هلل بن عبد 

ول بن عبد �لرحمن �لثاين  �هلل بن حممد �لأ

ول بن عبد  ول بن ه�ش������ام �لأ بن �حلك������م �لأ

�لرحم������ن �لد�خل �مللقب ب������� )�شقر قري�س( 

حفي������د ه�شام ب������ن عبد �ملل������ك عا�رص خليفة 

�أموي يف دم�شق، �أمها مولة �إ�شبانية، ن�شاأت 

)ولدة( يف ب������الط �خلالفة، حل������وة، بي�شاء 

�للون، حم������ر�ء �ل�شعر، زرقاء �لعينني، �أحبها 

أبو�ها، ودلالها، فمنحاها ما حتتاج �إليه من  �

أنها مل تكن وحيدة  عطف ورعاية، ومن �ملوؤكد �

أبيها، فالبد �أن تكون خلليفة كثري �لزيجات  �

أ�������رصة �شخمة �لع������دد من �لبن������ني و�لبنات،  �

ولكنه������ا عل������ى كل ح������ال ر�أت نف�شها، وهي 

طفلة، فتاة يف ق�������رص خالفة حافل باخلدم 

و�جل������و�ري و�ملغنيات، وحماط بب�شتان غناء، 

تتعرج على �أر�شه �شو�قي ماء رقر�ق، و�أمامه 

بركة م������اء، فوجدت يف ه������ذ� �لق�رص ما لذ 

ذن، وت�شتهيه �لنف�س،  وطاب مبا تطرب له �لأ

أيام زهوها  فن�شاأت فيه ن�شاأة عّز ودلل، لكّن �

وفرحها مل تطل، فوّلدة �لتي عا�شت يف بد�ية 

ندل�س، بد�أت  موية يف �لأ �نهيار �خلالف������ة �لأ

أبوها  تتو�ىل عليه������ا �مل�شائب و�لهموم، بويع �

أربعمئة  أربع ع�رصة و� �مل�شتكفي باخلالفة �شنة �

ندل�س  للهجرة، ولكنه كان، كما ي�شفه موؤرخ �لأ

أ�ش������ري �ل�شهوة، عاه������ر �خللوة،  �ب������ن حّيان، �

جمبولً على �جلهال������ة، مدمناً على �خلمرة، 
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وكان �شعيف �ل�شخ�شي������ة، متخلفاً، فاخر�ً، 

م�شتهرت�ً، �شّيئ �حلكم، ففي �شنة �شت ع�رصة 

أربعمئ������ة للهجرة، �ألف وخم�������س وع�رصين  و�

أباها، ففر �إىل �أحد  للميالد خلع �أهل قرطبة �

�لثغور لب�شاً ثياب �لن�ش������اء، ومات م�شموماً 

بيد بع�س رجاله، ومل يزد حكمه على �شنتني، 

وكان������ت )ولدة( يومها تقارب �ل�شاد�شة ع�رص 

أّن هذه �مل�شيبة وغريها من  ربيعاً، ول�ش������ك �

أملّت بهذه �ل�شابة،  �مل�شائب و�خلطوب �لتي �

ثر. و�أخذت تن�شاأ  أ �لأ أ�ش������و� تركت يف نف�شها �

موي������ة �ملنهارة دول  أنقا�������س �لدولة �لأ على �

�شغ������رية، تتنازع فيما بينها با�شتمر�ر، ف�شهد 

ول م������ن �لقرن �حل������ادي ع�رص  �لن�ش������ف �لأ

�مليالدي قيام ح������و�يل ع�رصين دولة، ظهرت 

يف نح������و ع�رصي������ن مدين������ة �أو مقاطع������ة يف 

ندل�س، حكمه������ا زعماء و�أمر�ء من �لعرب  �لأ

و�لربب������ر و�ملو�يل وغريهم، عرفو� يف �لتاريخ 

�لعربي، ب� )ملوك �لطو�ئف( ويف هذ� �لوقت 

ندل�س حركة �ملتمردين  ت�شاعدت د�خ������ل �لأ

�شبان �ملتع�شب������ني على �لعرب و�مل�شلمني،  �لإ

و�زد�د ن�شاطهم �لنف�شايل،  تدعمهم �لدول 

ندل�س �لتي ترتب�������س �لدو�ئر  �ملحيط������ة بالأ

جهاز على حكمهم،  بالعرب وبامل�شلم������ني لالإ

وروبية. بعادهم نهائياً عن �إ�شبانيا �لأ ولإ

�- جمل�س ولدة.

�أح�رص �خلليف������ة �مل�شتكفي لبنته �ملدللة 

أتقنت �للغة  أنه������ا � أمه������ر �ملوؤدب������ني، ول�شك � �

�لعربية وعلومها م������ن نحو و�رصف وبالغة، 

أمل������ت بعرو�س �ل�شع������ر،  وحفظت �شيئاً من  و�

و�لعبا�شي  �شالم������ي  و�لإ �جلاهل������ي  �ل�شع������ر 

ندل�ش������ي، وق������ر�أت �لق������ر�آن، وحفظ������ت  و�لأ

منه م������ا ��شتطاع������ت، و�طلعت عل������ى علوم 

أتقنت لهجة  أنه������ا � أي�شاً � ع�رصه������ا، ول�شك �

أو ما ت�شمى بلغة �لرومان�س  �شبانية، � �أمها �لإ

�ملاأخ������وذة من �لالتينية �لعام������ة، و�إذ�ً فولدة 

�أحاط������ت بثقاف������ة ع�رصه������ا، ورمب������ا ورثت 

�أ�رصتها عن �خلليفة �لقتيل ح�شة من ثروته 

مو�ل  من �لعق������ار�ت و �لدور و�لق�ش������ور و�لأ

�شاعدته������ا عل������ى �أن تعي�س برف������اه وترف �أو 

يف �أقل تقدير بكر�م������ة و�إباء، كما �شاعدتها 

على �أن تنفق على جمل�شه������ا ما يحتاج �إليه، 

ويف بالط هذ� �لق�������رص �جلميل يف قرطبة 

كان جمل�س )ولدة( �لذي يحت�شد فيه �لنا�س 

�أجنا�شاً �شتى من عرب وبربر ومو�ل و�إ�شبان 

وغريهم، وكان ي�شيطر على جمل�شها �لرجال 

�لذي مل يخل من �لن�شاء، وكانت بع�س �لن�شاء 

أو �أغلبه������ن �شاف������ر�ت، ي������رتدد �إىل جمل�شها  �

دباء  مر�ء و�لوزر�ء و�لق������ادة و�لعلماء و�لأ �لأ

و�ل�شع������ر�ء و�ملغنون و�لظرف������اء و�مل�شحكون 

متزينني باأجمل حلله������م ولبا�شهم متعطرين 

موية  �رصة �لأ أنو�ح �لعطور، وكانت �لأ باأفخر �

ندل�������س بعد ما دبَّ  فق������دت �ل�شلطات يف �لأ

أبناوؤها،  �لن������ز�ع يف �أو�شاله، وكان قد تناحر �

وتد�ب������رو� فيما بينه������م، فذهب������و�، وذهبت 
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ريحهم معهم، ثم �آل �ل�شلطان من بعدهم �إىل 

ملوك �لطو�ئ������ف و�أمر�ئهم، فتمزقت وحدة 

�لبالد، و�أ�شبحت كل مدينة �أو مقاطعة دولة، 

أي�شاً، وكان ي�شتعني  وتناحر هوؤلء فيما بينهم �

جنب������ي على مو�جه������ة بع�شهم  بع�شه������م بالأ

خر، ف�شادت �لفو�ش������ى �لبالد، و��شتعرت  �لآ

�لف������ن �لد�خلي������ة، وعم������ت �ل�شطر�ب������ات 

�ل�شيا�شية، فلم تنعك�س جممل هذه �لتقلّبات 

�لعا�شف������ة عل������ى نف�شي������ة )ولدة( فح�شب، 

أي�شاً، ورمبا  و�إمن������ا �نعك�شت على جمل�شه������ا �

أتون هذه  موي������ة يف � �رصة �لأ حاول������ت فلول �لأ

حو�ل �أن ت�شتجمع قو�ها، وتلملم �شتاتها،  �لأ

وحت�شد �أن�شارها م������ن حولها يف منتدياتها 

وجمال�شها �أماًل يف ��شتع������ادة �شلطان �شائع، 

وجمد متد�ع، ورمب������ا كان �لنا�س يف جمل�شها 

يتبادلون �لر�أي و�مل�شورة لبيان ما يحدث يف 

عادة  �لبالد، ويخططون ملا ميكن �لقيام به لإ

توحيد �لب������الد، �أو يف �أقل تقدي������ر ��شتعادة 

موي������ة حكم قرطبة م������رة �أخرى،  �������رصة �لأ �لأ

وكانت تعق������د يف جمل�شها مناظر�ت وندو�ت 

أدبية وفكرية، تتناول ق�شايا  ثقافية و�شعرية و�

أة، ومو�شوعات  �جتماعية مبا فيها �شوؤون �ملر�

أل������و�ن �لثقافة  و �أبحاث������اً، تت�ش������ل مبختلف �

دب، تثري يف �ملجل�س حو�ر�ً  و�لعل������م وفنون �لأ

وجدلً، كما تقام حف������الت �لرق�س �جلميل 

و�لغناء، ي�ش������رتك فيها �جلاري������ات و�ملغنون 

�لذين ينتم������ون �إىل �أمم �شتى، يحملون معهم 

فنون وثقافات �أمهم �ملختلفة، وكان ي�شتمتع 

�شو�ت  من يف �ملجل�س بالرق�س �جلميل وبالأ

باآلت �ملو�شيقى و�لطرب،  �لعذبة م�شحوبة 

في�شعر �ملجل�س ت������ارة، ويتجادل تارة �أخرى، 

آخ������ر، ورمبا يظل  آناً � آن������اً، ويرق�س � ويغني �

�ملجل�س منت�شياً بالرق�س، ماأخوذ�ً بالغناء من 

حل������ول �لظالم على �شوء �ل�شموع و�مل�شابيح 

�مل�رصجة بالزيت حتى مطلع �لفجر، فيخرج 

�لنا�س بعدئٍذ �إىل منازلهم مهتدين مب�شابيح 

معلق������ة يف بع�س �ش������و�رع قرطب������ة و�أزقتها، 

أو بن������ور �لفجر، وكان �خل������دم يوؤدون و�جب  �

�ل�شياف������ة يف �لوقت �ملنا�ش������ب، ورمبا يحني 

أو �لع�ش������اء، فيقّدمون ملن يف  موع������د �لغد�ء �

أ�شار �لقدماء  �ملجل�������س �لطعام و�ل�������رص�ب، و�

�إىل جمل�شه������ا باإيجاز، فق������ال �بن ب�شكو�ل يف 

)�ل�شل������ة(: )وكان جمل�شه������ا بقرطبة منتدى 

حر�ر �مل�������رص، وفناوؤها ملعباً جلياد �لنظم  لأ

دب �إىل �شوء غرتها،  أه������ل �لأ و�لن������رث، يع�شو �

ويتهالك �أفر�د �ل�شعر�ء و�لكّتاب على حالوة 

ع�رصته������ا، وعل������ى �شهول������ة حجابه������ا، وكرثة 

و�أظ������ن �أن �نعقاد جمل�شها لي�س 
 )11(

منتابها(.

له وقت معلوم، و�إمنا ينعقد متى تو�فد �إليه 

أو �أ�شياًل �أو ع�شاء،  �لنا�������س، �شحى �أو ظهر�ً �

كما �أظ������ن �أن لي�شت ل������ه مو�شوعات حمددة 

ة قبل �نعقاده، وقد يكون مو�شوع �لبحث  ُمَعدَّ

أو �حل������و�ر ولي������د �ل�شاع������ة، تفر�شه طبيعة  �

�ملنا�شلة �لعفوية بني �جلل�شاء على �ملجل�س ، 
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أو �أحد �جلل�شاء، ويتحدث  أو تثريه )ولدة ( � �

عن جمل�س )ولدة(، 
 )12(

�بن �شعيد يف )�ملُغرب(

أدباء قرطبة  فيقول: )وكان لها جمل�س يغ�شاه �

وظرفاوؤه������ا( ين�شدون في������ه �ل�شعر،  ويلقون 

�لنرث، وي�شيع فيه �لظرف������اء �لبهجة و�مل�رّصة 

بنو�دره������م وفكاهاتهم وخف������ة �أرو�حهم، ثم 

يق������ول: )�إنَّ ولدة بالغرب كُعلّية بال�رصق، �إلَّ 

أّن هذه )ولدة( تزيد مبزيد �حل�شن �لفائق،  �

دب و�ل�شعر و�لن������ادر، وخفة �لروح،  أم������ا �لأ و�

فل������م تكن تق�رّص عنه������ا( وي�شيف �بن �شعيد 

أنه )كان لها �شنع������ة يف �لغناء(، وهذ� يعني  �

أّن )ولدة( �لت������ي و�شفها بخفة �لروح، حتب  �

�لغناء وحتيط باأ�شول������ه، وتدعو �ملغنني �إىل 

جمل�شه������ا، ومن ي������دري! فرمب������ا كانت تغني 

دباء  أي�شاً. كان جمل�س )ولدة(،  �إذن حمجاً لالأ �

و�ل�شع������ر�ء و�لكّتاب و�شو�هم، وكانت )ولدة( 

مثقفة ثقافة و��شع������ة، �أن�شجت �شخ�شيتها، 

و�شاعف������ت من ثقتها بنف�شه������ا، فكانت، كما 

أ�شار �إليها �لقدماء، تنا�شل يف جمل�شها كبار  �

دباء و�ل�شعر�ء، فتتغلب  �ملثقفني و�لكتاب و�لأ

عليهم، قال �ب������ن ب�شكو�ل يف كتابه )�ل�شلة( 

و�أورده )�ملق������ري( يف كتابه )من نفح �لطيب( 

دباء،  )وكانت تنا�شل �ل�شع������ر�ء، وت�شاجل �لأ

ندل�س  . وكان������ت فاتنة �لأ
)13(

وتفوق �لربعاء(

�ل�شقر�ء ذ�ت �لعينني �لزرقاوين ت�شتقبل من 

ي������وؤم جمل�شها بوجه طلق، وثغر با�شم، وكانت 

كما و�شفها �بن ب�شكو�ل يف )�ل�شلة(، )غاية 

دب و�لظ������رف(، وكان������ت حلوة �ملع�رص،  يف �لأ

عذب������ة �ملنط������ق، ف�شيحة �ل������كالم، و)كانت 

أديبة.. �شاعرة.. وكانت جزلة �لقول.. ح�شنة  �

، لك������ن هذ� �ل�شع������ر �حل�شن مل 
)14(

�ل�شع������ر.(

أقله، فلم نعرث لها على ديو�ن  ي�شلنا منه �إل �

ول على ق�شائد كث������رية، وكل ما و�شلنا منه 

قطع من �ل�شعر مبثوثة هنا وهناك يف بع�س 

�لكتب �لقدمي������ة، ل تعك�س �شورة �شعرها �أو 

نَّ �أكرثه �شاع، 
أ تدل على م�شتو�ه، و�أح�ش������ب �

وكان يت�شاب������ق �إىل جمل�شه������ا �لنا�س، ويتبارى 

دباء، و�لكّت������اب و�ملغنون  في������ه �ل�شع������ر�ء و�لأ

وغريهم، فيتجادل فيه �ملتجادلون، وتتعار�س 

فكار �أو  أو تتفق، وتت�شارع فيه �لأ ر�ء � فيه �لآ

مرية  نَّ �شدة جاذبية هذه �لأ
أ تن�شجم، ويبدو �

خلبت عقول �لنا�������س، و�أ�رصت قلوبهم، فكرث 

�ملعجبون بهذه �ملتاأنق������ة مبظهرها، وتناف�س 

أ�شدهم تناف�شاً  يف حبه������ا �لعا�شق������ون، وكان �

عليها وزيرين �ثنني، ي������رتدد�ن �إىل جمل�شها: 

�بن زيدون و�بن عبدو�س.

عاقة ولدة بابن زيدون:

أبو  ديب �ل�شاعر �ل�شهري � ول �لأ �لوزير �لأ

�لوليد �أحمد ب������ن عبد �هلل بن زيدون، وعن 

عالقته بها يتح������دث )�لفتح( يف )�لقالئد(، 

فيق������ول: )�إّن �بن زي������دون كان يكلف بولدة، 

ويهي������م، وي�شت�ش������يء بنور حمّياه������ا يف �لليل 

دب و�لظرف، وتتميم  �لبهيم، وكان������ت من �لأ

�ل�شم������ع و�لط������رف، بحيث تختل�������س �لقلوب 
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لباب، وتعيد �ل�شيب �إىل �أخالق �ل�شباب(،  و�لأ

أ�شه������م يف �لفتن������ة �لتي  وكان �ب������ن زي������دون �

أي������د بني َجهرْور  موية، و� ع�شف������ت بالدولة �لأ

م������وي، و�أقامو�  �لذي������ن �أطاح������و� �لعر�س �لأ

أنقا�شه )1030-  دولته������م يف قرطبة عل������ى �

1068م( وتق������رب �إىل موؤ�ش�شه������ا �أبي �حلزم 

بن جه������ور، فوّزره، ومنحه لق������ب �لوز�رتني، 

ولقى �شخ�شه قبولً عند )ولدة( فاأعجبت 

به، و�أحبته، ون�شاأت بينهما عالقة عاطفية، 

�أججت نار �لغ������رية يف قلوب بع�س ع�ّشاقها، 

فاأوغ������ر �أحدهم عليه �ش������در �أبي �حلزم بن 

جه������ور، فنقم على �ب������ن زي������دون، و�شجنه، 

و�أخ������ذ �بن زيدون ي�شتعطفه يف ق�شائده، ومل 

يظفر بعفوه، ففر م������ن �ل�شجن، ثم تنقل يف 

ندل�س حت������ى �ت�شل باملعت�شد حاكم  بالد �لأ

�إ�شبيلية، فاأوزره، ثم قّربه �إليه من بعده �بنه 

�ملعتمد بن �ملعت�شد، وبتدبري من �بن زيدون 

تو�شل �ملعتم������د �إىل �ل�شتيالء على قرطبة، 

فانتقل معه �إليها، وجعلها قاعدة ملكه، وقال 

�بن زيدون، يت�ش������ّوق �إىل )ولدة(، وهو بعيد 

عنها، ويوؤكد على ثبات حبه لها:

َحى الّتنائي َبديًا ِمْن َتداِنيَنا  اأ�صْ

جتافيَنا ُلْقياَنا  طيِب  َعْن  َوَنللاَب 

َجَواِنُحَنا ابَتّلْت  َفما  َوِبّنا،  ِبْنُتم 

ماآِقيَنا َجّفْت  َول  اإَللليللُكللْم،  �َصْوقًا 

مائُرنا �صَ ُتَناِجيُكْم  ِحللنَي  َيللكللاُد، 

�َصى َلْول تاأ�ّصيَنا َيق�صى عَلينا الأ

َحللاَلللْت ِلللبللعللِدُكللُم اأّيللاُمللنللا، فللَغللَدْت 

َلَياِليَنا ِبي�صًا  بُكْم  وكانْت  �ُصودًا، 

َفما       وِر  اللل�للرّصُ َعهُد  َعهُدُكُم  لُي�صَق 

َريللاحلليللَنللا اإّل  رَواِحللللَنللللا  لأ ُكللْنللُتللْم 

بانتزاِحهُم        ينا،  امللب�صِ مبلُغ  َمللْن 

ُحْزنًا مَع الدهِر ل يبلى، وُيْبليَنا

ذي مازاَل ُي�صِحُكنا  اإَنَّ الَزماَن الَّ

َقللد علللاَد ُيبكينا ِبللُقللرِبللِكللُم  نلل�للصللًا  اأُ

ِغيَظ الِعدا ِمْن َت�صاِقينا الهَوى فدَعْوا

آميَنا ا الدهر:  َفقاَل   ، َنَغ�سَّ ِبللاأْن 

َنا باأَْنُف�صِ َمعُقودًا  كاَن  ما  َفانَحّل 

باأْيِديَنا وًل  َمْو�صُ كاَن  ما  َواْنَبّت 

َتَفّرُقنا ُيخ�َصى  َوَمللا  َنللُكللوُن،  َوَقللْد 

َتاقيَنا ُيْرجى  وَما  نحُن  فاليوَم 

نا يغرّيُ َعللّنللا  َنللاأَيللُكللْم  لل�للَصللُبللوا  حَتْ ل 

امُلِحّبيَنا اللللّنلللاأُي  َغلللرّيَ  طللامَلللا  اأْن 

َبلللَدًل اأْهلللواوؤَنلللا  َطللَلللَبللْت  َمللا  َواهلِل 

ِمْنُكْم، َول ان�رَصفْت عنكْم اأمانيَنا

ِق غاِد الق�رَص، َوا�صِق به يا �صاِرَي الرَبْ

ْف الَهوى َوالُودَّ َي�صقيَنا َمن كاَن �رصِ

حتّيَتَنا بللّلللْغ  َبا  ال�صَّ ن�صيَم  َوَيلللا 

َمْن َلْو على الُبْعِد َحّيًا كان يحِيينا

َلَواِحَظَنا اأْجَنْت  طامَلا  ةً   َرْو�صَ يا 

يَنا ًا، َوَن�رْصِ با غ�صّ َوْردًا، َجاُه ال�صِّ

وَيللللا حلليللاةً  متللّلللْيللَنللا بللزهللَرِتللَهللا

ُمللنللىً  �لللرصوَبلللًا وللللللّذاٍت اأفللانلليللَنللا
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َوَتللْكللِرَمللًة اإْجلللاًل  ُن�َصّميِك  َل�صنا 

ُيْغِنيَنا ذاك  َعْن  امُلْعَتلي  َفَقْدُرِك 

ثالُثَنا والللو�للصللُل  نللِبللْت،  مل  كللاأّنللَنللا 

َوال�ّصعُد َقْد َغ�سَّ من اأجفاِن َوا�صيَنا

اِن يف خاِطِر الّظلماِء َيكُتُمنا �رِصّ

بِح يف�صيَنا ال�صّ حتى يكاَد ل�صاُن 

ب�صل�صلها بِدلنا  اأُ اخللِد  جّنة َ  يا 

وغ�صليَنا زّقومًا  العذِب  والكوثِر 

�ُصوَرًا الّنوى  يْوَم  �َصى  الأ قَراأنا  اإّنا 

تلقينا  رَب  ال�صّ َواأَخللْذَنللا  َمكتوَبًة 

وي�شتبد تاأثري حب )ولدة( به، وهو بعيد 

عنها، فيعاين م������ن لوعة �لفر�ق، ويتماثل له 

طيفه������ا �إذ� �أ�شب������ح، و�إذ� �أم�شى ومن مدينة 

)�لزهر�ء( �جلميلة �لت������ي فرَّ �إليها، ليتو�رى 

يف نو�حيها، وتقع �شمال قرطبة، قريبة منها، 

أر�ش������ل �إليها ق�شيدة �أخ������رى، يعرّب فيها عن  �

�شدة حنين������ه �إليها، وتاأجج �شوقه لها، وفرط 

أّن جمال طبيعة )�لزهر�ء(  قلقه عليها حتى �

وريا�شها �لغناء عجز� �أن ي�شغاله عنها:

م�صتاقا  بللالللزهللراء  ذكللرتللك  اإين 

ر�س قد راقا فق طلق ووجه الأ والأ

وللللللنلل�للصلليللم اعلللتلللال يف اأ�للصللائللللله 

اإ�للصللفللاقللا فللاعللتللل  رق يل،  كلللاأمنلللا 

والرو�س عن مائه الف�صي مبت�صم 

اأطللواقللا اللللللّبللاب  عللن  كما حللت 

يلللوم كللاأيللام لللللذاٍت لللنللا ان�رصمت 

�رّصاقا الللّدهللر  نللام  لها حني  بتنا 

نلهو مبا ي�صتميل العني من زهر 

جال الندى فيه حتى مال اأعناقا 

اأرقللللي  عللايللنللت  اإذ  اأعللليلللنللله  كلللللاأن 

بكت ملا بي، فجال الدمع رقراقا 

منابته  �للصللاحللي  يف  تلللاأللللق  ورٌد 

حى يف العني اإ�رصاقا  فازداد منه ال�صّ

ٌّ يللنللافللحلله َنلللْيلللللللوَفلللٌر َعلللِبلللٌق  �للللللرصِ

اأحداقا  بح  ال�صّ منه  نّبه  و�ْصناُن 

كللللّل يللهللّيللج لللنللا ذكللللرى تلل�للصللّوقللنللا 

اإليك، مل يعد عنها ال�صدر اأن �صاقا

لو كان وفّى املنى يف جمعنا بكُم 

يلللللام اأخللاقللا لللكللان مللن اأكللللرم الأ

لللَن اهلل قلللللبللًا عللللنَّ ذكللركللُم  ل�لللصلللكَّ

خفاقا  ال�ّصوق  بجناح  يطر  فلم 

لو �صاء حملي ن�صيم الريح حني هفا 

وافلللاكلللُم بللفللتللى اأ�للصللنللاه مللالقللى

�صنى احلبيب اإىل  خطر الأ يا ِعلقي الأ

حباب اأعاقا  نف�صي اإذا ما اقتنى الأ

كان التجاري مبح�س الود مذ زمن 

اأطاقا  فيه  جرينا  اأن�س  ميدان 

ن اأحلللملللد مللاكللنللا لللعللهللدكللُم  فلللللالآ

للاقللا �للصلللللومُت، وبللقلليللنللا نللحللن علل�للصّ

أة  أل������وف عن������د �ملر� وعل������ى نحو غ������ري ما

�لعربية، جاهرت )ولدة( بحبها لبن زيدون، 
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ومل يك������ن ذلك غريباً عليه������ا، فابن ب�شام ذكر 

أة  . �أن ولدة كانت �مر�
)15(

يف كتابه )�لذخرية(

أنها كتبت  أنه������ا جتاهر بلذتها، و� ل مبالية، و�

بالذهب على طر�ز ثوبها �لأمين:

للللللمللعللايل اأ�للللصلللللللللح  واهلل  اأنللللللللا 

واأتللليللله تيها واأمللل�لللصلللي ملل�للصلليللتللي، 

ي�رص:  وكتبت على �لطر�ز �لأ

عا�صقي من �صحن خدي اأَمللّكللُن 

ي�صتهيها ملللن  قللبلللللتللي  واأعلللطلللي 

أّن  وه������ذه �لرو�ي������ة، �إن �شح������ت، ت������دل �

باحية  جماهرة )ولدة( بحريتها بلغت حد �لإ

د�ب �لعامة، وهذ� ما  و�ل�شتهتار بالقيم و�لآ

أنها  أة عربي������ة، وملّا تبني لها � مل ت������دع �إليه �مر�

أنه �زد�د تعلقاً بها، كتبت �إليه  متكنت منه، و�

بعد طول متّنع، تك�شف عن حبها له،وحتدد 

ل������ه موعد�ً منا�شباً للقائها، وترى �أن �لرو�س 

�أجمل مكان، و�لليل �أف�شل زمان لهذ� �للقاء، 

فتقول:

الللظللام زيللارتللي اإذا جللن  تللرقللب 

اأكلللتلللم لل�رّص الللللليللل  فللللاإين راأيلللللت 

وبي منك ما لو كان بال�صم�س مل تلْح

وبالبدر مل يطلع، وبالنجم مل َي�رْص

أّن )ولدة( كانت  ويظهر يف هذين �لبيتني �

تتكتم على لقائها بابن زيدون، وحتر�س على 

ل�شنة  �أن ل يعل������م به �أحد، خمافة �أن تلوك �لأ

�شمعتها، وهذ� �حلر�س يناق�س ما ن�شب �إىل 

باحية، يف قولها دعوتها �إىل �لإ

عا�صقي من �صحن خدي  اأَمللّكللُن 

ي�صتهيها  ملللن  قللبلللللتللي  واأعلللطلللي 

وهي �لتي و�شفها �لقدماء باأنها )م�شهورة 

. ووّفت )ولدة( �بن 
)16(

بال�شيانة و�لعف������اف(

زيدون مب������ا وعدت������ه، فالتقيا، ومل������ا �أر�دت 

:
)17(

بيات �لن�رص�ف، وّدعته بهذه �لأ

وّدعللللللك  حمللللللّب  الللل�لللصلللرب  وّدَع 

ه ملللا ا�للصللتللودعللك ّ ذائلللللع ملللن �للللللرصِ

يكن  مل  اأن  علللللى  لللن  الللل�لللصِّ يلللقلللرع 

�صّيعك اإذ  اخلللطللا  تلللللك  يف  زاد 

يللللا اأخللللللا الللللبللللدر �لللصلللنلللاًء و�للصللنللى 

اأطلللللللعلللك زملللللانلللللًا  اهلل  حلللفلللظ 

فلكم  للليلللللي،  بلللعلللدك  يللطللل  اإْن 

بللللتُّ اأ�لللصلللكلللو قلل�للرص الللللليللل معك 

وتتتابع هذه �للقاء�ت يف حد�ئق قرطبة 

زه������ار �لعطرة،  �شجار و�لأ �لفيح������اء ذ�ت �لأ

وق�شي������ا هناك، كم������ا تقول �لرو�ي������ة �أوقات 

أ�شعد �أوقاتهم������ا، كان كل منهما  طويل������ة هي �

مولعاً ب�شاحبه، تغمره ن�شوة �لع�شق. و�أرغمت 

�لظ������روف �بن زيدون بالبتع������اد عنها، وقال 

 :
)18(

�لفتح يف )�لقالئد(

)�إنَّ �ب������ن زيدون مل يزل يروم دنو )ولدة(، 

أثره  فيتع������ذر، ويباح دمه دونها ويهدر، ل�شوء �

يف ملك قرطبة وو�ليها، وقبائح كان ين�شبها 



�سالون واّلدة بنت امل�ستكفي

العــــــدد 549  حزيـــــــران   3202009

������َور عليه، و�شّدد  �إلي������ه، ويو�ليها، �حنقت َجهرْ

أ�شهمه �إليه، فلما يئ�س من لقياها، وحجبت  �

عنه حمياه������ا، كتب �إليها ي�شت������دمي عهدها، 

ويوؤكد وّده������ا،  ويعتذر من فر�قها باخلطب 

�ل������ذي غ�شي������ه، و�لمتح������ان �ل������ذي خ�شيه، 

أنه ما �شال عنها بخمر، ول خباأ ما  ويعلمه������ا �

يف �شلوع������ه من ملتهب �جلمر.( فكتبت �إليه 

)ولدة( تقول:

األ هلللل لللنللا بللعللد هلللذا الللتللفللّرق

لقي مبا  �صبٍّ  كل  في�صكو  �صبيل 

وقد كنُت اأوقات التزاور يف ال�صتا

اأبيت على َجْمٍر من ال�ّصوق حُمِرق

فكيف وقد اأم�صيت يف حال قطعٍة

اأتقي املقدور ما كنت  لقد عّجل 

متر الليايل ل اأرى البني ينق�صي

ول ال�صرب من رقِّ الت�صّوق معتقي

�صقى اهلل اأر�صًا قد غدت لك منزًل

ُمغِدق الوبل  هاطل  �صكوٍب  بكل 

و�أجابها �بن زيدون بقوله:

فيه مبلتق ل�صت  يومًا  اهلل  حلى 

حمّياِك من اأجل النوى والتفّرق

ٍة  َم�رَصَّ دون  العي�س  يطيب  وكيف 

ق  رَّ امللللللللللوؤَ للللللكللئلليللب  �للللللرصور  واأي 

لكن ق�ش������ة �حلب بينهم������ا �لتي �شاعت 

يف حياتهم������ا، وكتب عنها �لقدماء، مل ت�شتمر 

كرث م������ن �شبب،  طوي������اًل، و�نطف������اأت رمبا لأ

فرمب������ا ظهر لولدة �أن عا�شقها متقلب تقلب 

�أحد�ث ع�رصه، م�شطرب ��شطر�ب �أو�شاع 

بلده، ل يوؤمن جانبه، ول ميكن �لثقة مبا يعد 

أو يعلن عنه، وهو �لذي �شاند بني َجهرْور  به، �

�أعد�ء �أ�رصتها على �إطاحتها و�ل�شيطرة على 

عا�شمته������ا قرطبة، ورمبا �إّنه������ا مل تلم�س يف 

خال�س و�لوفاء و�ل�شدق، وقد تبني  حب������ه �لإ

أته �شاأل  أن������ه �أخذ مييل �إىل �شو�ه������ا، ور� لها �

جاريته������ا �ل�شود�ء �أن تعيد ل������ه �شوتاً غّنته، 

أنه مال �إليه������ا، فدّبت �لغرية يف  فظه������ر لها �

قلبها، وغ�شبت منه، فكتبت �إليه تقول:

لو كنت تن�صف يف الهوى ما بيننا 

تللتللخللرّيِ ومل  جلللاريلللتلللي،  تلللهلللَو  مل 

بجماله  مللثللمللرًا  غ�صنًا  وتللركللت 

يثمر مل  الللذي  للغ�صن  وجنحت 

ال�صما  بللدر  بللاأنللنللي  علمت  ولللقللد 

بامل�صرتي  ل�صقوتي  َوِللللْعلللَت  لللكللن 

خري، كم������ا يف بيت �شابق  ويف �لبي������ت �لأ

�إ�ش������ارة �إىل �هتمامه������ا بالفل������ك، ومعرفتها 

بالكو�ك������ب �ل�شم�شي������ة، ورمب������ا ر�أت )ولدة( 

يف طب������اع �بن زيدون وخ�شال������ه، و�شلوكه ما 

ينّفره������ا م������ن �شخ�شه، ورمب������ا كانت هناك 

أ�شباب �أخرى، مل يذكره������ا �لقدماء وبالتايل  �

أو بكليهما �أن  ل نعرفه������ا، دفعت باأحدهم������ا �

خر، ومهما كان �ل�شبب، فعالقة  ي�شد عن �لآ

�حلب بينهما �نته������ت �إىل �ملنافرة �إذ� مل نقل 

خر،  �إىل �لكر�هية، و�أخذ �أحدهما يعّر�س بالآ
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أو يتهكم به يف  ويغتابه يف �ملجال�س، ويهجوه، �

م�شاج������الت �شعرية، ج������رت بينهما، و�نحدر 

أ�شلوب هذه �مل�شاجالت �إىل �إ�شفاف يخد�س  �

أقلها  �حلي������اء، ل �شبيل �إىل ذكره، ورمبا كان �

�إ�شفافاً ما قالته )ولدة( يف �بن زيدون، وكان 

:
)19(

له غالم، ��شمه علي

فلل�للصللللله  علللللللى  زيلللللللدون  ابلللللن  اإن 

يللغللتللابللنللي جلللهلللًا، ول ذنللللب يل

جللئللتلله  اإذا  �لللللللللزرًا  يلللللحللطللنللي 

خللل�لللصلللي علللللي كلللاأنلللنلللي جلللئلللت لأ

4- عاقتها بالوزير ابن عبدو�س:

و�لوزير �لثاين �ل������ذي ناف�س �بن زيدون 

أبو عامر �بن عبدو�س، وكان  يف حب )ولدة( �

أر�د �لتخل�������س من مناف�شه �بن زيدون �لذي  �

كان عقبة يف طريق حّبه لولدة، فاأوغر عليه 

�ش������در �أبي �حل������زم بن جهور، فنق������م عليه، 

و�شجنه، ورمب������ا ��شتط������اع �أن يظفر بر�شى 

)ولدة( عن������ه، ويفوز مبيله������ا �إليه حيناً، كما 

يذكر ذلك بع�س �لقدم������اء، ولكّنها ما لبثت 

�أن �أعر�ش������ت عنه، و�شخ������رت منه، وهذ� ما 

نَّ 
أ ت�ش������ري �إليه �لرو�ي������ة �لتالية �لت������ي تذكر �

)ولدة( م������رت ذ�ت ي������وم )بالوزير �أبي عامر 

�ب������ن عبدو�س، و�أمام د�ره برك������ة، تتولد عن 

مطار، ورمبا ��شتم������دت ب�شيء ما  ك������رثة �لأ

أبو عامر ُكّميه،  قذ�ر، وقد ن�رص � هنالك من �لأ

طَفيرْه، وح�رص �أعو�نه، فتمثلت له  ونظر يف عمِ

بي نو��س، ميدح فيه �خل�شيب �أمري  ببي������ت لأ

م�رص: 

اأنللللللَت اخللل�للصلليللب، وهلللللذه م�رص 

فللللتللللدفللللقللللا، فللللكللللاكللللمللللا بللحللر 

 .
)20(

فرتكته ل يحري حرفاً، ول يرد طرفاً

�أخفق������ت )ولدة( يف جتربته������ا �لعاطفية مع 

�ب������ن زي������دون، كما �أخفق������ت يف جتربتها مع 

�ب������ن عبدو�������س، ول �أدري م������ا �إذ� كانت لها 

جتربة عاطفية ثالث������ة،  �أو جتارب عاطفية 

�أخ������رى خا�شتها يف �لظل م������ع �آخرين بعيد�ً 

عن �أعني �لرقباء و�أقالم �لقدماء، ويبدو �أن 

ترْ  هذه �لتجارب �لعاطفي������ة �ملتعرثة �لتي َمرَّ

بها، مل ت�شتط������ع �أن متالأ حياتها، ورمبا ظلت 

تعاين من فر�غ عاطفي مل جتد من ميلوؤه لها 

بعد �أن خاب �أملها بابن زيدون وبغريه، ورمبا 

كان فار�س �أحالمها �ل������ذي يد�عب خيالها، 

وتاأمل فيه حي������اة م�شتقرة هادئة مل جتده يف 

أّن �عتد�دها �مل�رصف بنف�شها،  �لو�قع. و�أظن �

و�عتز�زها بعلو مكانتها جعالها تعتقد منذ 

خريات،  أنه������ا فتاة متميزة م������ن �لأ �لبد�ي������ة �

أنها  أة تختلف عن �شائر ن�شاء ع�رصها، و� و�مر�

ندل�س، فهي  �أحق بال�شد�رة دون ن�شاء بالد �لأ

أ�شارت هي عن  خملوقة للمجد و�ملعايل، كما �

نف�شها فيما ن�شب �إليها من �ل�شعر، و�أن دور�ً 

مناط������اً بها يف �مل�شتقبل ينتظر �أن توؤديه خري 

أد�ء، لذ� ينبغي �أن تظل درة زمانها، وفريدة  �
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ع�رصه������ا، وحديث �لنا�������س يف جمال�شهم، مل 

ل، وفاتنة ع�رصه������ا هي �أمرية و�بنة خليفة، 

وه������ي مثقفة ثقافة و��شعة، تنا�شل �ل�شعر�ء، 

دباء، رمبا �أغر�ها ذلك كله بالتيه  وت�شاجل �لأ

خرين، وجعلها  و�لغرور، وبالتعايل عل������ى �لآ

ت�شعر �أن �ملتقدمني �إىل خطبتها طلباً للزو�ج 

أنهم  منه������ا، ورمبا هم كثريون دونها منزلة، و�

لي�شو� جديرين به������ا، وهذ� ما ز�د يف قلقها 

ور�كم عليها �ملتاعب �لنف�شية، فاأ�رصبت عن 

�لزو�ج مدى حياتها �ملديدة.

�- نظرة جمتمعها اإليها:

وم������ن �لطبيعي �أن ل يرت������اح �لرجال �إىل 

أة �لت������ي تدعو �إىل و�شع  �شخ�شي������ة هذه �ملر�

أة، وحتّر�س  ح������د ل�شيطرة �لرجل على �مل������ر�

أة على مقاومة قي������وده �ملفرو�شة عليها،  �ملر�

آر�ئه������ا و�أفكاره������ا  وتدعوه������ا م������ن خ������الل �

�لتي تطرحه������ا يف جمل�شه������ا �إىل �لختالط 

أد�ء دورها يف �حلياة  مبجتم������ع �لرجال و�إىل �

�لجتماعية، ومن �لطبيعي �أن يكرث خ�شومها 

وح�ّشادها من حولها، وي�شعو�، ما��شتطاعو�، 

�إىل ت�شيي������ق �خلناق عليه������ا، و�إىل �حلد من 

دورها يف �حلي������اة �لعامة، فتقّولو� عليها ما 

تقولّو�، وتعّم������دو� ت�شويه �شمعتها بني �لنا�س 

أنها تاأذت  أو �أذ�عو�، وما من �شك � فيما روو� �

كثري�ً من جمتمع �لرج������ال �لذي ت�شدت له، 

فاقتحمته، وخالطت������ه، وجادلت �أعالمه يف 

جمل�شها ويف غري جمل�شه������ا، وتغلبت عليهم، 

ول ميك������ن، و�حلالة ه������ذه، �أن حت�شن �لظن 

بالرجال، وق������د نالها من مكره������م وتلّونهم 

أره������ق �أع�شابها،  وخد�عه������م وغدره������م ما �

ولّب������د �أجو�ءها، وكّدر عليه������ا �شفو حياتها، 

لكنها مل ت�شع������ف، ومل ت�شت�شلم، وظلت تقاوم 

�ملح������اولت �لر�مي������ة �إىل عزلتها، وتقاوم كل 

�شاءة  أ�شاليب جمتمعها يف �ل�شغط عليها و�لإ �

أنه لبد  �إليه������ا بكل ثقة وعن������اد، ويعنى هذ� �

له������ا �أن تو��شل دورها �لثق������ايف �لريادي يف 

جمتمعها، و�أن ت�شتم������ر يف مو�جهة �لرجال، 

ورمبا وجدت )ولدة( يف جمل�شها خري متنف�س 

لها من �إحباطاتها ومن �ل�شغوطات �ملرت�كمة 

على حياتها �مل�شطرب������ة �لقلقة، فعنت على 

تن�شيطه، و�أخ������ذت تدفع من خالله �حلركة 

مام،  ندل�ش������ي �إىل �لأ �لثقافية ملجتمعه������ا �لأ

أّن )ولدة( �شمعت مبجال�س �لن�شاء  و�أح�شب �

�لالئ������ي �شبقنها بقرون يف �مل�������رصق �لعربي 

كمجل�س )ُعليَّة( بنت �خلليفة �ملهدي �لعبا�شي 

يف بغ������د�د يف �لقرن �لث������اين للهجرة، وكانت 

أديبة و�شاع������رة، وقبل������ه كان جمل�س عائ�شة  �

بنت طلح������ة، وجمل�س �شكين������ة بنت �حل�شني 

ول للهج������رة يف مك������ة و�ملدينة  يف �لق������رن �لأ

و�لب�رصة، وكانتا �أديبتني مثقفتني وناقدتني، 

أنها �شمعت مبجال�س �لن�شاء �لالئي  و�أح�شب �

ندل�س، فاأر�دت ملجل�شها  �شبقنها يف ب������الد �لأ

خرى،  �أن يتميز م������ن �ملجال�������س �لن�شائية �لأ

�شو�ء،  فكان له ما �أر�دت، خطف جمل�شها �لأ
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ندل�س يف �لظل،  ألقى �شائر جمال�س ن�شاء �لأ و�

ندل�شية  أة �لأ وما من �شك عندي �أن �أمنية �ملر�

�جلذ�ب������ة �ملثقفة �لغنية وغريها �أن يكون لها 

جمل�س كمجل�س ولدة.

دبي: �- مدى تاأثري جمل�صها الأ

أ�شتبع������د �أن تتعدى �شه������رة جمل�شها  ول �

وروبية  ندل�س �إىل د�خل �لبلد�ن �لأ حدود �لأ

كفرن�ش������ا و�إيطالي������ة، ورمب������ا �شم������ع �لن�شاء 

و�إيطالي������ة  فرن�ش������ا  يف  ر�شتقر�طي������ات  �لأ

مبجل�س )ولدة( من خ������الل تاأثري �حل�شارة 

ندل�شية �لو�ف������دة �إىل هذه �لبلد�ن، �أو من  �لأ

أنف�شهم �ملتاأثرين باحل�شارة  �شب������ان � خالل �لإ

نَّ 
أ �شالمي������ة، وم������ن �ملع������روف � �لعربي������ة �لإ

ر�شتقر�طيات، ل�شيما  �لأ وروبيات  �لأ �لن�شاء 

�لفرن�شي������ات ظهر لهن جمال�������س بعد جمل�س 

)ولدة( عرف������ت بال�شالون������ات �لن�شائية، ثم 

�شاع������ت ظاه������رة �ل�شالون������ات �لن�شائية يف 

فرن�شا خا�شة يف �لقرن �ل�شابع ع�رص و�لثامن 

ع�رص، ث������م �نت�رصت هذه �لظاهرة يف �لبلد�ن 

خ������رى، ول�شت �أدري ما �إذ� كان  وروبية �لأ �لأ

أو ��شتمر لفرتة  جمل�س )ولدة( عّم������ر طوياًل �

أنه ظ������ل م�شعاً طو�ل  ق�ش������رية، لكنني �أزعم �

وجوده، ومل ينطفئ �إل بعد �أن �شلبت �ل�شنون 

بريق �شاحبته �لتي مل تتزوج قط، فرحلت عن 

�لدني������ا لليلتني خلتا م������ن �شفر �شنة ثمانني، 

�شنة 
 )21(

أربعمئة للهجرة، أربع وثمانني و� وقيل �

�ألف و�شبع وثمان������ني للميالد عن عمر ناهز 

أو ب�شعة وثمانني عاماً. ثمانني �

حاطة يف اأخبار غرناطة، ل�صان الدين بن اخلطيب، حتقيق حممد عبد اهلل عنان -اأربعة  جملدات-  من نفح الطيب  االإ  -1

ي، املتويف �صنة 1041 هجري -1631م، من�صورات وزارة الثقافة ال�صورية، دم�صق 
ّ
ندل�ص الرطيب، املقر من غ�صن االأ

1990، تقدمي الدكتورة جناح العطار، اأعده للن�صر. عدنان دروي�ص، حممد امل�صري، �ص)51(. 

مروج الذهب ومعادن اجلوهر –امل�صعودي، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، اأربعة جملدات )من نفح الطيب(   -2

املقري، �ص)50(.

املغ��رب يف حل��ى املغرب - ابن �ص��عيد، حتقيق د. �ص��وقي �ص��يف، دار املعارف مب�ص��ر، )من نفح الطي��ب( املقري،   -3

�ص)52(.

من نفح الطيب – املقري، �ص )51(.  -4

من نفح الطيب _ املقري، �ص )51(.  -5

املرجع نف�صه �ص)54(.  -6

املرجع نف�صه – �ص)160(.  -7

املراجع وامل�صادر
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املرجع نف�صه – �ص)159(.  -8

املرجع نف�صه - �ص)161(.  -9

10- املرجع نف�صه - �ص)168- 169(.

ندل�ص، خلف بن عبد اهلل بن م�ص��عود بن ب�ص��كوال، من نف��ح الطيب-  املقري، �ص  ��لة( يف تاري��خ رجال االأ 11- )ال�صّ

ول – �ص)376(. )523(- الذخرية يف حما�صن اأهل اجلزيرة، ابن ب�ّصام اجلزء االأ

12- املغرب يف حلى املغرب - ابن �صعيد، حتقيق د. �صوقي �صيف دار املعارف مب�صر، من نفح الطيب- �ص523.

ندل�ص، ابن ب�صكوال، من نفح الطيب، املقري، �ص )522(. لة( يف تاريخ رجال االأ 13- )ال�صّ

ي، �ص )522(.
ّ
لة( البن ب�صكوال - من نفح الطيب – املقر 14- )ال�صّ

15- الذخرية يف حما�ص��ن اأهل اجلزيرة - ابن ب�ص��ام )اأبو احل�صن علي ال�صنرتيني( ت 543ه�/1147م- حتقيق الدكتور 

اإح�صان عبا�ص، بريوت، من نفح الطيب – املقري- �ص)5190(.

16- من نفح الطيب –املقري- �ص)5190(.

17- املرجع نف�صه – )520(.

18- قالئد العقيان - الفتح بن خاقان- من نفح الطيب، املقري - �ص)524(.

19- الوايف بالوفيات - �ص��الح الدين ال�ص��فدي - حتقيق عدد من املحققني. ويف كتاب )نزهة اجلل�صاء يف اأخبار الن�صاء( 

وىل 1995، �ص)95( ورد )على  له نبهان، مطبعة اليمامة- حم�ص، الطبعة االأ ال�ص��يوطي- تقدمي ومراجعة د.عبد االإ

جهله(:

يغتابني جهاًل وال ذنب يل اإنَّ ابن زيدون على جهله      

خ�صي علي كاأنني جئت الأ يلحظني �صزراً اإذا جئته      

ندل�ص - ابن ب�صكوال، من نفح الطيب، املقري، �ص )523(. 20- )ال�صلة( يف تاريخ رجال االأ

ندل�ص - ابن ب�صكوال، من نفح الطيب، املقري، �ص )522(. 21- )ال�صلة( يف تاريخ رجال االأ
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ه������ل ي�سكل اليه�������د �سعباً بحق وحقي������ق؟ هذا �س�ؤال ما فت������ئ يُطرح منذ 

الق������دم, وعليه يجي������ب امل�ؤلف وه� م�ؤرخ اإ�رسائيلي قائ������ًا: اإنه بعك�س الفكرة 

املتداول������ة وامل�حى بها, فاإن الديا�سب�را »ال�ستات«  مل تنجم عن طرد العربيني 

من فل�سطني, اإمنا هي نتاج عمليات اغت�ساب واختا�س متتالية �سملت �سمال 

دنى.تلكم ه������ي حجة تق��س واحدا من  اأفريقيا, وجن�������ب اأوروبة وال�رسق الأ

�سا�سية للفكر ال�سهي�ين الذي ي�رس على اأن اليه�د هم من �سالة  املق�مات الأ

�أديب �شوري

�لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�شيب.

❁

ò

تفنيد حكاية خرافية

كيف مت اخرتاع ال�شعب اليهودي؟

❁
ترجمة: توفيق حمد الفقيه

العنوان. بهذا  لكتاب  ديبلوماتيك«  »لوموند  ن�صرته  • عر�ص 
اأبيب تل  جامعة  يف  املدر�ص  �صاند،  �صلومو  تاأليف:  • من 

❁
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داود, متح������درون من مملكت������ه, و »معاذ اهلل 

اأن يكونوا ورثة املحاربني الربابرة اأو اخليالة 

اخلزر«.

ه������ذا �شاه������د م������ن اأهل������ه. اإنه امل������وؤرخ 

�رسائيلي »�شلومو �شاند, املدر�س يف جامعة  الإ

أبيب يقدم, بهذا التمهيد, لكتاب و�شعه  ت������ل ا

حديثاً حتت عنوان »كيف مت اخرتاع ال�شعب 

اليهودي«. كم������ا ذكرت »لو موند ديبلوتيك«, 

التي ن�������رست العر�س يف عدده������ا ل�شهر اآب 

املا�ش������ي, ذاكرة اأن �ش������دور الكتاب �شيتم يف 

أيلول من هذا العام.ويقول التمهيد: أوا�شط ا ا

 »م������ا من �شك ب������اأن كل اإ�رسائيلي يعرف 

اأن ال�شع������ب اليه������ودي ُوج������د من������ذ اأن تلقى 

أنه ال�شليل املبا�رس  التوراة يف اأر�س �شين������اء وا

والوحيد لذلك ال�شعب, وكل فرد مقتنع باأن 

هذا ال�شعب الذي خرج من م�رس قد ا�شتقر 

أر�������س امليعاد«  حيث �شادت مملكة داود  يف »ا

و�شليمان »املجيدة«  التي ما لبثت اأن ق�شمت 

اإىل مملكتي يه������ودا وال�شام������رة »اإ�رسائيل«. 

أنه تعر�س  كذلك ما م������ن اإ�رسائيلي يجه������ل ا

وىل بع������د انهيار  لل�شت������ات يف منا�شبت������ني:الأ

ول يف القرن ال�شاد�س قبل امليالد,  املعب������د الأ

اأما املنا�شبة الثانية فه������ي التي عقبت دمار 

املعبد الثاين �شنة �شبعني ميالدية, حيث قيل 

اأن اليهود طردوا من فل�شطني. 

بعد ذلك جاءت حقبة التيه التي امتدت 

ألفي �شنة، خالله������ا قادتهم »�ملحن«   ح������و�يل �

أملانيا وبولونيا  �إىل �ليمن و�ملغرب و�إ�شبانيا و�

كما و�شلو� �إىل �أقا�شي رو�شيا. ويف كل هذ�، 

ظلت م�شاألة �حلفاظ على �شلة �لدم مو�شع 

�هتم������ام ومر�ع������اة د�ئمني، رغ������م �مل�شافات 

�لفا�شلة بني هاتي������ك �ملجاميع«. وت�شتطرد  

�جلري������دة �لفرن�شي������ة يف عر�شه������ا للكتاب 

قائلة:

ومل������ا �شارف �لق������رن �لتا�ش������ع ع�رص على 

أو�  �أن �ل�رصوط �أ�شبحت متو�فرة  نهايت������ه، ر�

أم������ام �لع������ودة �إىل »�لوطن �لق������دمي«، ولول  �

أي������دي �لنازية ل������كان �ملاليني  ب������ادة على � �لإ

من �ليهود قد ع������ادو� لال�شتقر�ر يف »�أر�س 

�إ�رص�ئي������ل«  هذه �لعودة �لتي حلمو� بها طيلة 

ع�رصين قرن������ا وقالو�: »�إن فل�شطني �أر�س ما  

قلية  ز�لت بكر� وهي ملك لهم ولي�س لهذه �لأ

�لعربي������ة �لت������ي ل ما�شي له������ا ول تاريخ، �إذ 

و�شل������ت �إليها عن طريق �ل�ش������دف. هكذ�، 

أيه������م–  عادلة تل������ك �حلروب  فه������ي– يف ر�

�لتي �شنها »�ل�شعب �مل�رصد من �أجل ��شرتد�د 

أم������ا �ملقاومة �لعنيف������ة من جانب  �أر�ش������ه«.  �

ه������ايل �ملحليني )�لع������رب(، فهي  جرمية  �لأ

لتغتفر«.

ما هذا التف�صري للتاريخ اليهودي؟

أين �أتى هذ� �لتف�شري للتاريخ �ليهودي؟  من �

�جلو�ب: »�إن������ه �ملح�شلة لعمل حثيث دوؤوب، 
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�شهده �لن�شف �لثاين من �لقرن �لتا�شع ع�رص، 

حيث عمد »�لعباقرة«  �لذين �أعادو� تركيبة 

�ملا�ش������ي �ليه������ودي �إىل �ل�شتعان������ة بقدر�ت 

خيالهم �خل�شب. �إذن تفتقت قر�ئحهم عن 

�بتكار ركيزة لذلك �لتاريخ.. �شملٌة من نتف، 

م������ن �لذ�كرة �لديني������ة  �ليهودية و�مل�شيحية، 

أ�شا�شه������ا، ر�شمو� �خلطوط  مبوجبه������ا وعلى �

ل�شل�شلة ن�شب متو��شلة، ل �أول لها ول �آخر، 

وفيها ح�رصو� كل يهود �لعامل يف عد�د �ل�شعب 

�ليهودي«.

ومي�شي �ملوؤلف جازماً: »لئن كان �شحيحاً 

�أن تاري������خ �ليهودي������ة يق������ّر بوج������ود تعددية 

�شكال باد هنا جليا. وهو  تقاربي������ة، �إل �أن �لإ

يتمثل ب������اأن �ملد�ولت حول ذل������ك �لتاريخ مل 

تتطرق قط ملفاهي������م جوهرية، مت �إعد�دها 

أو�خ������ر �لقرن �لتا�شع  –وب�ش������كل خا�س- يف �
ع�رص وبد�يات �لع�رصين، لتظل دون �أن تلقى 

�أميا �عرت��������س. وها ه������ي �لتنقيبات ت�شفر 

عن �كت�شافات من �شاأنها �أن تنق�س �ل�شورة 

�ملعطاة حول ذلك  �ملا�شي �ل�شحيق  فيبدون 

وكاأنهم مل ي�شتخل�ش������و� عربة من �أي من هذه 

مالء�ت �لقومية«  هي  �شد�ء. ذلك �أن »�لإ �لأ

طباق جاهز ل�شد كل ما  أ�شبه بفك حمكم �لإ �

أو �نحر�فاً بالن�شبة لل�شيغ  يعتربونه مفارقة  �

و�لن�شو�س �ل�شائدة �ملعهودة«.  

 »لو مون������د ديبلوماتيك«، تن������وه ��شتناد�ً 

للكت������اب �لذي نحن ب�شدده، »ب������اأن �لهيئات 

�لنوعية �لتخ�ش�شية و�ملعنية باإنتاج �ملعلومات 

و�ملعارف حول �ملا�شي �ليهودي، لها مهامها 

�ملحددة، ل ت�شتطيع عنها حياد�ً، �إذ تقت�رص 

وظيفته������ا عل������ى �لبحث يف »تاري������خ �ل�شعب 

�ليه������ودي«، ح�رص�. وهذه هيئ������ات  ودو�ئر  

منف�شلة متام������ا عن تلك �ملوجل������ة بالبحث 

حول م������ا يدع������ى يف �إ�رص�ئيل ب�������: »�لتاريخ 

�لعام«.  وهذ� �لو�قع �شاهم – وحلد بعيد – 

يف ح������دوث ما تعانيه تلك  �لهيئات من �شلل 

مر حد�ً، لدرجة �أن �أولئك  عجيب، �إذ بلغ �لأ

أنف�شهم عناء �لبحث،  »�ملوؤرخ������ني«   مل يكلفو� �

ولو ب�شورة �رصيع������ة ومب�شطة، حول  م�شاألة 

قانونية ق�شائي������ة، ما طفقت مطروحة دون 

�أن جت������د لها �رصحا ول تف�ش������ري�، وبها نعني 

جابة عل������ى �شوؤ�ل: »من ه������و �ليهودي؟«،  �لإ

لينوه �ملوؤلف باأن �ملتزمتني، غالة �ل�شهيونية، 

يقولون بيهودية كل متحدر من �شلب �ل�شعب 

ألفي �شنة. �لذي عانى �ل�شتات على �متد�د �

مر به������وؤلء �ملخولني ر�شمياً  ولقد بلغ �لأ

بدر��شة �ملا�ش������ي �ليهودي  حد �لعزوف عن 

ح�شور جل�شات �ملوؤرخ������ني �جلدد �ملحدثني 

و�ل�شماع ملد�ولتهم �لت������ي تعود بد�ياتها �إىل 

�لعام )1980( علما ب������اأن �مل�شاركني يف هذ� 

�ملنت������دى هم نخب������ة عديدها قلي������ل ومعظم 

�أفر�دها من خارج �لو�ش������ط �جلامعي  �إنهم  
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علم������اء �جتم������اع، وم�شت�رصق������ون،  ولغويون، 

وجغر�فيون، و�أخ�شائيون من د�ر�شي �لعلوم 

أدباء باحثون، ومهند�شو عمارة،  �ل�شيا�شية، و�

ي�شاهم������ون ب�شياغة تاأم������الت جديدة حول 

�ملا�شي �ليه������ودي و�ل�شهيوين. هذ� يف حني 

�أن »دو�ئ������ر �لتاري������خ �ليه������ودي«  ل ت�شتقبل 

لة �جلبانة �لتي  ر�ء �لَوجمِ �شوى �أ�شد�ء تلك �لآ

ت�شدر عن حمافظني، مقّمطني بلبو�س علماء 

بالغ������ة وبيان، من ميتهن������ون حرفة وحيدة 

�أل وه������ي �إ�شد�ر �لتربير�ت، و�لتغني مبقولة 

طر�ء. ذلك  �ل�شعب �ملختار، وكيل �ملديح و�لإ

�أن �لز�د �لوحيد �لذي متتلكه هذه �جلماعة 

هو ما يوح������ى �إليهم،وميلى عليهم، ويلقنونه 

من فكر ور�أي. 

غراء و�صيلتها: اليهودية ديانة تب�صري، الإ

 ميكن �لقول باإيجاز �أن »�لتاريخ �لقومي 

�ليه������ودي«  مل ين�ش������ج كثري� ع������رب �ل�شنو�ت 

ي  أنه لوجود لأ �ل�شت������ني �لفائتة و�حلقيق������ة �

بارق������ة �أمل يف حتقيق تط������ور ما،على �ملدى 

�ملنظ������ور. هذ� ما توؤكده �ملقال������ة معربًة باأن 

حد�ث �حلالية تط������رح على �ملوؤرخ �لنزيه  �لأ

وىل – مذهلة حلد  م�شائل تبدو-للوهل������ة �لأ

أنها تتعلق باأم������ور جوهرية. وهنا  بعي������د،�إل �

يت�شاءل �ملوؤلف م�شتهجناً:
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هل ميكن للتور�ة �أن تُعترب مبثابة �شفر من 

أ�شفار �لتاريخ؟ ليجيب على نف�شه بنف�شه: �إن  �

ه������ذ� �لر�أي مل ياأخذ ب������ه �ملوؤرخون �ملحدثون 

ول، مثل �إ�شحاق ماركو�س جو�شت    �ليه������ود �لأ

وليوبولد زونز �للذي������ن خالفا �لفكرة خالل 

ول من �لقرن �لتا�شع ع�رص. ففي  �لن�شف �لأ

نظ������ر هوؤلء، ي�شكل »�لعه������د �لقدمي«  كتاب 

لهوت موؤ�ش�س �ملجموعات �لدينية �ليهودية، 

ول، علماَ  وذلك للحقبة �لتالية لدمار �ملعبد �لأ

باأنه مل يظهر موؤرخ������ون يعتنقون �إيديولوجيا 

»قومية �لتور�ة« �إل بحلول �لن�شف �لثاين من 

ذلك �لقرن )�ل�������19(. وهوؤلء، ويف طليعتهم 

»هيري������خ غر�يتز«، جعلو� من رحلة �إبر�هيم 

يف �أر�س كنعان، و�خلروج من م�رص، وكذلك 

ملك������ة د�ود و�شليم������ان �ملوح������دة، ن�شو�شاً 

تتحدث عن ما�س ذي »طابع قومي �أ�شيل«.

 وبعد ذلك، مل ينقطع �ملوؤرخون �ل�شهاينة 

أنها »حقائق  ع������ن ترديد هذه �ملز�عم عل������ى �

تور�تي������ة«  حتولت �إىل غ������ذ�ء يومي للرتبية 

�لوطنية يف �إ�رص�ئيل. لكن، فلننعم �لنظر يف 

ر�س زلزلت  �أح������د�ث عقد �لثمانيني������ات. �لأ

و�ملقومات �ملرتكزة �إىل �خلر�فة �هتزت من 

ركيولوجية  أركانها. فها هي �ملكت�شف������ات �لآ �

�جلديدة تنفي �حتمال حدوث هجرة يهودية 

على نط������اق و��شع �إبان �لق������رن �لثالث ع�رص 

قبل �ملي������الد. كذلك مل يك������ن مبقدور مو�شى 

�أن يُخ������رج �لعرب�نيني من م�رص باجتاه �أر�س 

�مليع������اد. وذل������ك ل�شبب وجيه وه������و �أن تلك 

آنئذ – يف �أيدي �مل�رصيني،  ر�������س كانت – � �لأ

ن نف�ش������ه، مل يُ�شتط������ع بعد �لعثور على  ويف �لآ

�أي دلي������ل يثب������ت �أن ثورة �لعبي������د وقعت يف 

ملك������ة �لفر�عنة، ول وجود ملا يدل على �أن 

أر�������س كنعان كانت قد تعر�شت لغزو عن�رص  �

غريب.

ن نف�ش������ه، ل بّد من �لقول باأنه ل  ويف �لآ

لَممِ يُنبئ عن تلك  و َمعرْ
أ �شارٍة � وج������ود �إطالقاً لإ

»�ململك������ة �لعتيدة«، ملك������ة د�ود و�شليمان. 

خري ت�شري �إىل �أن ذلك  فاكت�شاف������ات �لعقد �لأ

�لع�������رص �شهد وج������ود ملكت������ني �شغريتني: 

�ل�شامرة )�إ�رص�ئيل(، وكانت �أقو�هما، ويهود� 

�لتي مل يتعر�س �شكانه������ا للهجرة �إبان �لقرن 

�ل�شاد�������س قب������ل �مليالد. ويف ذل������ك �حلني مل 

ي�شتقّر منهم يف بابل �شوى �لنخب �ل�شيا�شية 

و�لثقافي������ة. ونتيج������ة لذل������ك �لتالق������ي مع 

�ملعتق������د�ت �لفار�شية ولدت عقيدة �لتوحيد 

�ليهودية.  

وبالن�شبة لهج������رة عام �ل�شبعني للميالد، 

يت�ش������اءل �ملوؤل������ف: »هل وقعت ه������ذه فعاًل؟ 

ليجيب: »�إنه ملن �ملفارقات �أن ذلك »�حلدث«  

أ�شا�شية من ركائز �لتاريخ  �لذي ي�شكل ركيزة �

أو  �ليه������ودي، مل ت�شمد �شحته �أمام �أي بحث �

در��ش������ة. علماً باأن عملي������ة �ل�شتات �ملن�شوبة 
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�إليه مل توجد �أ�شاًل، وذلك ل�شبب ب�شيط وهو 

أي������اً من �شعوب �رصق  �أن �لروم������ان مل يرغمو� �

�ملتو�ش������ط على �جلالء عن ديارهم، با�شتثناء 

�أ�رصى ��شتحالو� عبيد�ً �أرقاء. وهذ� يف حني 

أه������ايل يهود� ظلو� يعي�ش������ون يف �أر�شهم،  �أن �

حتى  وبعد دمار �ملعبد �لثاين، فد�ن �لبع�س 

منه������م بامل�شيحية �إبان �لق������رن �لر�بع، فيما 

�شالم خ������الل �شنو�ت  �عتنق������ت غالبيتهم �لإ

�لفتح، من �لقرن �ل�شابع �مليالدي. 

ويوؤكد موؤلف �لكت������اب، باأن هذه حقائق 

َبل معظ������م �ملفكرين  معروف������ة متاما م������ن قمِ

�ل�شهاين������ة �لكب������ار، مثل ��شح������اق �بن زيف، 

�ل������ذي �أ�شبح رئي�شاً لدولة �إ�رص�ئيل،  ود�فيد 

ب������ن غوريون، موؤ�ش�س تلك �لدولة و�لذي ظل 

يربز ذلك يف كتاباته لغاية �شنة )1929(، �أي 

�لعام �لذي �شهد �ن������دلع �لثورة �لفل�شطينية 

أبرز  �لعارمة.  ففي �أكرث من منا�شبة ومكان، �

�لثن������ان و�قع �أن فالح������ي فل�شطني هم من 

�شاللة �شكان يهود� �لقدمية. ويتابع مت�شائاًل: 

نظر�ً لعدم حدوث ن������زوح من فل�شطني �إبان 

عد�د  أين �أتت هذه �لأ �لعهد �لروماين، فمن �

�لكبرية من �ليهود �لت������ي ��شتوطنت �ملحيط 

بي�������س �ملتو�شط؟! ليقول:  �لق������دمي للبحر �لأ

�إن حقب������ة تاريخية عجيبة وحمرية تقبع ور�ء 

�شتار »�لتاريخ �لوطني لليهود«!!. فمنذ ثورة 

»�ملاكابي������ني« يف �لقرن �لث������اين قبل  �مليالد 

وحتى ثورة »باركوخي������ا«  �إبان �لقرن �لثاين 

للمي������الد، تف������ردت �ليهودية بكونه������ا ديانة 

�شمونيون«  قد  �لتب�شري �لوحي������دة. وكان »�لآ

يدوميني«  �شكان   �أج������ربو� �لكثريين م������ن »�لإ

جنوب يهود� على �لدخ������ول يف دينهم، فيما 

مت �إحل������اق »�إيتوري������ي«  �جلليل ب�������: »�شعب 

�إ�رص�ئي������ل«. و�لكاتب يُن������وه باخل�شو�س،باأن 

أنح������اء �ل�رصق  �ليهودي������ة �نت�������رصت يف �شائر �

بي�س �ملتو�شط  دنى ويف حمي������ط �لبحر �لأ �لأ

عندما كانت ملك������ة يهود� خا�شعة لل�شلطة 

ول �مليالدي، ظهرت  �لهيلينية. ففي �لقرن �لأ

يف م������ا يعرف �ليوم با�ش������م كرد�شتان، ملكة 

آديابني«  �ليهودية �لت������ي مل تكن �آخر �إقليم  �«

يجري تهويده بل و�أعقب ذلك ظهور �لعديد 

من �ملمالك �ملماثلة.  

وبهذ� �ل�شدد، يقول �شاحب �لعمل: »�إن 

كتابات »فالفيو�س جوزي������ف«  وهو �ل�شاهد 

�لوحيد عل������ى �ملبالغة يف �لدع������وة لعتناق 

أور��س«  �إىل  �ليهودية، مل تاأت من عدم، فمن »�

»م�شيني������ك«، ومن »هوفينال«  �إىل »تا�شيف«، 

هناك عدد كبري جّد�ً من �لكّتاب �لالتينيني 

مر، ل  �أظه������ر خم������اوف جّمة حيال ه������ذ� �لأ

 يجيز�ن �إكر�ه  
)v(

�شيما  و�أن �ملي�شنا و�لتلمود

�لنا�س على �عتناق �ليهودية. 

أبدت������ه �مل�شيحية من  وذل������ك رغ������م م������ا �

مقاومة متنامية له������ذه �لظاهرة �لتي قابلها  
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أنه،  حكماء بن������ي �إ�رص�ئيل بالتحفظ عليها. و�

يف �لوقت نف�شه، مل يكن �لن�رص �لذي حققته 

�مل�شيحية يف بد�يات �لقرن �لر�بع ليحّد من 

تو�ش������ع �ليهودية �لتي دفعت بالدعوة  باجتاه 

�أط������ر�ف �لعامل �لثقايف �مل�شيحي. فما �إن حل 

�لقرن �خلام�������س للميالد حت������ى ظهرت يف 

�مل������كان �ملعروف �ليوم با�ش������م �ليمن، ملكة 

يهودية على جانب من �لقوة، بحيث حافظت 

�ل�ش������اللت �ملتحدرة منها على عقيدتها بعد 

�شالم، وظلت كذل������ك حتى زمننا  �نت�ش������ار �لإ

�ملعا�رص. 

�شارة �إىل �ندماج �ليهود مع قبائل  بعد �لإ

من �لربب������ر يف �شمال �أفريقي������ا ومنه �نتقلو� 

يبريية،  باأع������د�د كبرية �إىل �شبه �جلزي������رة �لإ

مبنا�شب������ة �لفتح �لعربي �إب������ان �لقرن �ل�شابع 

ندل�������س حقبة من  للميالد حي������ث �شهدت �لأ

�لتعاي�������س ب������ني �ليهود و�مل�شلم������ني  مل يعرف  

�شبانيا  �لتاريخ لها مثياًل و�شكلت �شمة ميزة لإ

�لعربية، يرى �ملوؤل������ف �أن �لتحول �جلماعي 

كرث �أهمية هو �لذي ل يز�ل  �إىل �ليهودي������ة �لأ

�ش������ود وبحر قزوين،  منت�رص�ً ب������ني �لبحر �لأ

حيث ت�شكلت ملكة �خلزر �إبان �أوج �لتو�شع 

�ليهودي يف �لق������رن �لثامن للميالد. وهكذ� 

ر�س  فاإن �نت�شار �ليهودية من �لقوقاز وحتى �لأ

�لتي ت�شكل �أوكر�نيا �حلالية وّلد جمموعات 

عدي������دة دفعه������ا �لغزو �ملغ������ويل باجتاه �رصق 

أثن������اء �لقرن �لثال������ث ع�رص وهناك  أوروب������ة، � �

مع �ليهود �لقادمني م������ن �ملناطق �ل�شالفية 

أملانيا �حلالية و�شعت  أر��شي � �جلنوبية ومن �

�ش�������س �لثقافية »�ليبدية  هذه �ملجموعات �لأ

 .
)vv(

�لكربى«

وم�شت مقالة �ل�شحيفة �لباري�شية  حول 

كت������اب: »كيف مت �خ������رت�ع �ل�شعب �ليهودي«   

معرب������ة: »�إن هذه �لن�شو�������س، وهي مر�جع 

جماعي������ة بالن�شبة لليهودي������ة، ظلت ترد يف 

أو قليل من  أ�شفار �لتاريخ �ل�شهيوين، بكثري � �

�لتكر�ر، حتى �ق������رت�ب �لعام )1960(، وبعد 

ذل������ك، ر�ح������و� يهم�شونها ب�ش������ورة تدريجية 

�إىل �أن �نقطع ظهوره������ا و�ختفت نهائياً من 

ترُب �لغز�ة �لذين  �رص�ئيلية، لذ� �عرْ �لذ�كرة �لإ

��شتول������و�، عام)1967(، عل������ى »مدينة د�ود« 

من �شاللته. وذلك لغر�س و��شح، وهو �إثبات 

أ ل�������: »�ل�شع������ب �ملختار«.هكذ�  وح������دة �ملن�شا

�شطورية  جعلوه������م متحدرين من  ملكته �لأ

وورثته������ا، وحا�شا �أن يكونو� �شليلي �ملحاربني 

�لرب�برة �أو �خليال������ة �خلزر. وبهذه �لطريقة 

أُظهر �ليه������ود ب�شورة �لع������رق �ملتميز �لذي  �

مر،  �إىل �لقد�س- عا�شمته  عاد،يف  نهاية �لأ

ألفي �شنة. - بعد �شتات وتيه د�ما �

يف �شعي ل طائلة منه، ليكتفي �أ�شحاب 

ه������ذه �ملقول������ة �ملتم�شكون به������ا، باعتماد ما 

ي�شمون������ه »تعالي������م �لتاريخ«، ب������ل - و�إ�شافة 
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�إىل ذلك – فه������م يلج������وؤون �إىل �لبيولوجيا، 

ثبات  ي�شتعين������ون بها يف حماول������ة حممومة لإ

وج������ود �شلة قرب������ى بني يهود �لع������امل �أجمع. 

أنه منذ عق������د �ل�شبعيني������ات، ولدعم  ذل������ك �

ه������ذ� �لر�أي، جُت������رى يف �إ�رص�ئيل �شل�شلة من 

بحاث تدور حول منا�شئ �ل�شكان �ليهود.  �لأ

أُ�شبغت  وقد بات هذ� �لعمل حقال متكامال،�

علي������ه �شفة �رصعية و�شعبي������ة،  على �عتباره 

و�حد�ً من حقول »بيولوجيا �جلزيئيات«، ويف 

�إط������اره حتتل �ل�شبغي������ات �جلينية �لذكورية 

)�لكرومو�شومات( مكانة �ل�شد�رة،�إىل جانب 

أُنثى يهودية هي – يف هذ� �ملجال - عرو�شة  �

�ل�شع������ر. وذل������ك يف عملية جاحم������ة مطلقة 

�لعن������ان، هدفه������ا �ملن�شود ه������و �إثبات وحدة 

�ملن�شاأ ل�: »�ل�شعب �ملختار«.

ه������ذ� �ملفهوم �لتاريخي ي�ش������كل �لقاعدة 

�شا�س ل�شيا�ش������ة دولة �إ�رص�ئيل ذ�ت �ل�شلة  �لأ

بالهوية وهنا – على وجه �لتحديد – تتكّون 

»�لقروح �لتي ينتجها حكُّ �لربدعة« !!. وهذه 

�ل�شيا�شة هي– يف �لو�قع – �لتي تف�شح �ملجال 

أنه غاي������ة �لغايات يف  لتعريف �لع������رق على �

�ملفهوم �ليهودي. وذلك ��شتناد�ً �إىل �لعقيدة 

�شمى. وهي  �لقائلة باأن �ليهود  هم �لعرق �لأ

�أي �شيا�شة �لهوي������ة، �لتي تغذي نهج �لف�شل 

�لعن�رصي بني �ليهود وغري �ليهود، مثل �لعرب 

و�ملهاجرين �لرو�س  وكذلك �لعمالة �لو�فدة.

و�ليوم، بعد �شتني عاما من تاأ�شي�شها، ماز�لت 

�إ�رص�ئيل ترف�س �لعرت�ف باأن وجود �لدول 

مرتبط بوجود مو�طنيها.وهنالك ما يقارب 

ربع �ل�ش������كان ل يعرتف بهم كمو�طنني يهود، 

�أي �أن هذه لي�شت دولتهم، مبقت�شى �لقو�نني 

�ملعمول بها يف �لدولة �لعربية، �لتي مافتئت، 

باملقابل، تعترب نف�شها دولة ليهود �لعامل كافة، 

م�س،  حتى لو �أن ظروف �ليوم غري ظروف �لأ

مر ليتعلق بالجئني مطاردين، بل  �إذ مل يعد �لأ

مبو�طنني يتمتعون بكامل �حلقوق ويعاملون 

على قدم �مل�شاو�ة مع غريهم من �ل�شكان يف 

قط������ار �لتي يقيمون فيها. وبعبارة �أخرى،  �لأ

مر �شلة بتع�شب  يوؤكد موؤلف �لكتاب، باأن لالأ

عرق������ي لحدود له، ويُرون كيف يربرون هذ� 

�لتمييز �ل�ش������ارم �ملمار�س يف دولة �إ�رص�ئيل، 

بعد �أن �أوج������د  لليهود موط������ن ��شتناد�ً �إىل 

بدي(   أ�شطورة »�أر�س �جل������دود«  )�لوطن �لأ �

في������ه يتمُّ ملُّ �شم������ل يهود �ملعم������ورة.و�إن كتابة 

تاري������خ جديد لليهود، خ������ارج نطاق �ملنظور 

مر �ملرغوب فيه، ذلك  �ل�شهي������وين، لي�س بالأ

�أن يف �إع������ادة ه������ذه �لكتابة تفني������د�ً ملفهوم 

�عتبار �لعرق غاي������ة �لغايات، يعني �لنظرية 

�ملعتم������دة ر�شمي������اً يف �لعقي������دة �ل�شهيونية. 

ن ت�شكيالت �ليه������ود �ت�شفت دوماً   وه������ذ� لأ

بكونه������ا عبارة عن جمموع������ات دينية موؤلفة 

يف �لغال������ب من �أفر�د حتولو� �إىل هذ� �لدين 
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وهم منت�������رصون يف  خمتلف مناط������ق �لعامل. 

أو �ملجموعات ل متثل  �إذن، فهذه �جلماعات �

– باأي حال – عرق������اً يحمل �شفات و�شمات 
�ملن�شاأ �لو�حد �لذي متتدُّ خيوط عربيته على 

مدى ع�رصين قرناً ونيف،  كما يّدعى. 

• و�أخري�ً تنق������ل »لومون������د ديبلوماتيك« 
عن �ملوؤلف قول������ه: »�إن تطور عملية �لتاأريخ، 

أ�شوة بعملية �لتحديث لبد لها، ب�شكل عام،  �

مة/  �س ل� »�خرت�ع �لأ من �أن متر بزم������ن مكرَّ

�لقومي������ة«. ويف هذ� �ملجال جدَّ �ملاليني من 

�لب�رص وعمل������و� حثيثاً خالل �لق������رن �لتا�شع 

ن نرى  ع�رص وجزء م������ن �لقرن �لع�رصين. و�لآ

خري بد�ية تال�شي  كيف �شهدت نهاية �لقرن �لأ

هاتي������ك �لأحالم، حي������ث �إن هنالك باحثني 

ي������زد�د عدده������م با�شطر�د، منكب������ون على 

حتلي������ل �لن�شو�س »�لقومي������ة«، ومتحي�شها، 

وتفنيدها �أي�شاً.

 املي�صنا: قوانني غري مكتوبة وجمعت حوايل عام )200( م وت�صكل اأ�صا�ص التلمود. )املرتجم(
)v(

)vv(  اليبدية: هي لهجة من اأ�ص��ول اأملانية اأدخل عليها الكثري من املفردات العربية وال�ص��الفية. وبها ينطق يهود و�صط 

اأوروبة واالحتاد ال�صوفياتي. )املرتجم(.

الهوام�ش
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)نح��ن نتائج وورثة تل��ك �لقوة �لتدمريية �ل��ذي �أجنزنا من خاللها، 

خر و�ال�ستقالل  بغطر�س��ة وفخار، �إلغاء حرية �لفرد وت�سفي��ة نزعة �لر�أي �الآ

�ل�سخ�سي(.

دونالد هيز

و�ض������اع يف الواليات املتحدة،  �ضئل������ة هنا عن حقيقة االأ كث������راً ما توجه االأ

مور هناك،  أنه واق������ع االأ أي�ض������اً من يبادرين بالعر�ض مل������ا يرونه هم ا وهن������اك ا

كاتب ومرتجم �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان جورج ع�شي.

❁

ò

مريكيني  التجربة املّرة للمواطنني الأ

ذوي الهتمامات ال�سيا�سية املخالفة

❁

ت�أليف: د.جوديث �سيزار

ترجمة: رافع �س�هني
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أقم������ت يف موطني ما يربو  أن������ا �لتي � وكاأين و�

على �لثالثني عاماً، قد �أغفلت �لتعرف على 

تلك �لنقائ�ض �لتي مافتئ �لبع�ض يرددونها، 

أر�شح رو�ية  وله������وؤالء �مل�شتف�رسين و�لناقدين �

دونالد هيز: »�أطفال �جلاّلد« و�شيلة للتعريف 

و�لتع������ّرف، على �لرغم م������ن �أن هذ� �لكتاب 

مور هناك،  ال يخربنا بالتحديد عن و�قع �الأ

مكان �أن يعال������ج كتاب و�حد مثل  فلي�������ض باالإ

هذ� �ملو�شوع، فاإنه ومن خالل منظور �شادق 

مريكيني  متعاطف يج�شد جتربة �ملو�طنني �الأ

قليميني ذوي �الهتمامات �ل�شيا�شية �إبان  �الإ

عام 1968، وهذ� �جلانب �لهام من �لتجربة 

مريكية �لذي قد ال يلم باأبعاده �شوى �لقلة  �الأ

مريكيني م������ا ز�ل يعر�ض ب�شورة  من غري �الأ

غري �شحيحة وم�شو�شة يف �لكتابات �ملحلية.

يف تل������ك �حلقب������ة �تخ������ذت �ل�رس�عات 

�ل�شيا�شي������ة يف �لواليات �ملتح������دة مظهرين، 

�أحدهم������ا ه������و �ال�شطر�بات �لت������ي قادها 

�ملو�طن������ون �ل�شود للح�ش������ول على �حلقوق 

�ملدنية كاملة وردود �لفعل �ملختلفة و�لعنيفة 

مريكيني �لبي�ض،  �أحياناً من قبل بع�������ض �الأ

ومن جهة �أخرى كانت هناك حملة �لت�شدي 

حل������رب فيتنام وخا�شة م������ن جانب �ل�شباب 

م������ر �لذي �عت������ربه كثري ممن هم  �ملثقف �الأ

أك������رب �شناً ع�شياناً وخيان������ة، ويف نهاية ذلك  �

حد�ث ث������الث ماآ�ض  �لع������ام �شهد م�������رسح �الأ

مريكي، وهي  تاريخية ه������زت �لر�أي �لعام �لأ

�غتي������ال زعيم حركة �حلقوق �ملدنية »مارتن 

مريكية  لوتركين������غ«، و�ملر�ش������ح للرئا�ش������ة �لأ

�ملع������ادي للح������رب »روبرت كين������دي«، وقيام 

�ل�رصط������ة ب�رصب و�إ�شاب������ة �ملتظاهرين �شد 

�حلرب �لفيتنامية �أمام مقر �ملوؤمتر �لقومي 

للح������زب �لدميقر�طي. وبرغم تبني »دونالد 

هي������ز« ل������روؤى �شيا�شية حم������دودة، فهو معاد 

للحرب وموؤيد للمو�طنني �ل�شود، لكنه حري�س 

ف������ر�ط يف تب�شيط  يف كتابته عل������ى عدم �لإ

أو �شخ�شيات رو�يته،  �لق�شاي������ا �ملطروح������ة �

فبغ�������س �لنظ������ر ع������ن �خت������الف �ملعتقد�ت 

�ل�شيا�شية لتلك �ل�شخ�شيات فاإّن ما مييزها 

ول ه������ي �آدميتها بكل ما حتمل  يف �ملق������ام �لأ

هذه �ل�شفة من معنى.

وميثل كل من �ل������رو�ة �لثالثة يف �لق�شة 

جانب������اً من جو�نب حرك������ة �لت�شدي للحرب 

فال�شخ�شية �لرئي�شي������ة »�شامويل ميلدون«، 

مثل متجول م�رصح������ي ورجل ��شتعر��شات 

�شو�ق  عي������اد و�لأ أيام �لأ قاليم يف � يج������وب �لأ

عار�شاً م�رصحية من ف�شل و�حد )��شتعر��س 

�جل������الد(، وه������ذ� �لعر�س �ل������ذي ت�شتوحي 

�لرو�ي������ة ��شمها منه، ه������و �أي�شاً رمز رئي�شي 

حدى �ملفارقات  يف �لق�شة وحتلي������ل ثاقب لإ

مريكي  �لرئي�شي������ة يف �شخ�شية �ملجتم������ع �لأ

مريكيني فكرة  �لت������ي تكم������ن يف �عتن������اق �لأ
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�ل�شلطة �ملج������ردة وحر�شهم يف نف�س �لوقت 

على مبد�أ �حلري������ة �لفردية، فاجلالد �لذي 

عد�م يف ذلك �لعر�س  يقوم بتنفيذ �أحكام �لإ

أنه ل  و�لذي يدعى »ميلدون«، ب������دوره يرى �

أي�شاً  يقوم فقط بتنفيذ �أحكام �لعد�لة لكن �

آمن������اً ويخلق جمتمع������اً نظامياً،  يوفر ج������و�ً �

وعلي������ه فهو فخور بعمل������ه ومهارته يف تنفيذ 

عد�م دون �إيالم �شحاياه، على �أن  �أح������كام �لإ

مو�طنيه يرونه و�أ�رصته م�شدر�ً للرعب، ولذ� 

ف������اإن �بنته �لتي هجرها �بن �لقا�شي- وكان 

ه������و �ل�شخ�س �لوحيد �لذي م������ن �ملمكن �أن 

أبيه������ا وتهرب مع �أحد  يتزوجه������ا- تثور �شد �

�خلارج������ني على �لقانون �لذي يلقي �لقب�س 

ب �جلالد تنفيذ  علي������ه فيما بعد ويت������وىل �لأ

حكم �إعد�مه.

لكننا ن������رى �أن هذ� �خلارج على �لقانون 

رغم عنفه �لو��شح يتمتع بال�شجاعة و�حليوية 

�لتي يفتقدها �جلالد و�لقا�شي معاً.. ميكننا 

ن �أن نت�شاءل عن فحو و�أهمية ذلك �لعر�س  �لآ

ففي نهايته تعلق �بن������ة �جلالد قائلة: »نحن 

جميعاً �أطفال �جل������الد«. و)نحن( هنا تعني 

مريكي������ني �إ�شافة �إىل  بالتحدي������د جمي������ع �لأ

أنه با�شم  و�ش������ع، فنحن ن������رى � تعميماته������ا �لأ

�لنظام نق������وم )نحن( بتدم������ري حيوية �لفرد 

�لفطري������ة وحم������و �لختالف������ات و�ل�شتقالل 

�لفردي������ني، تلك �لف�شائل �لت������ي يجب على 

�أي مدين������ة حقيقية �حلف������اظ عليها.. لكننا 

نحن نتاج وورث������ة تلك �لقوة �لتدمريية ذ�تها 

وهنا يعرب »هيز« ع������ن �إحدى �ملت�شاد�ت يف 

مريكي������ة �لت������ي �شغلت �لفكر  �ل�شخ�شي������ة �لأ

دب هن������اك منذ رو�ية �لكاتب »بيلي باد«  و�لأ

.)Mellville(

غ������ري �أن »�شامويل مي������ل« دون �لذي قد 

يكون �أو ل يكون هو �أحد �أحفاد ذلك �جلالد 

�لتاريخي �لذي ي�شوره يف رو�يته قد تو�شل 

�إىل حل لتلك �ملفارقة على �مل�شتوى �ل�شخ�شي 

�إذ نر�ه �إن�شاناً ماهر�ً ذ� نزعة لل�شك متدفق 

أنه  �مل�شاع������ر يحاف������ظ على �لقو�ن������ني رغم �

متو�ج������د خارج تل������ك �لد�ئ������رة �لجتماعية 

�لتقليدي������ة �لتي تتميز باخل�شونة و�لعن�رصية 

�ل�شيا�شية، لك������ن ما يربطه بتلك �لد�ئرة هو 

�شخا�س �لذين ينتمون �إليها، ومتثل  تفهمه لالأ

عالقة »مليدون« بابنه »جي�شي« ذي �لع�رصين 

عاماً تل������ك �لت�ش������اد�ت يف �ل�شخ�شية، فهو 

على حبه له يف �رص�ع د�ئم معه.

و�لب������ن »جي�ش������ي« ه������و �ل������ر�وي �لثاين 

يف �لق�ش������ة كان قد مت جتني������ده للخدمة يف 

أن������ه ل ميكنه �مل�شاركة يف  فيتن������ام لكنه يرى �

تلك �حل������رب �لال�أخالقية وهنا حاول و�لده 

�أن ي�شاع������ده بتدب������ري هروب������ه �إىل كند�، لكن 

»جي�شي« ك�شخ�س مث������ايل متاأثر بقر�ء�ته ل� 

)Thoreau( -ت������اروو-، وغان������دي ، يعتقد 
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خالق������ي �لذي ينا�شب  �أن �لقر�ر �لأ

مثاليات������ه ه������و �أن ي�شجن م������ن �أجل 

أنه �شخ�س  معتقد�ت������ه، هذ� برغ������م �

أنه مل يخ�س  هادئ منغلق على ذ�ته و�

أياً من جت������ارب �لظلم و�ملعاناة  قط �

�لت������ي يعار�شه������ا، لذ� ف������اإن موقفه 

�ل�شيا�ش������ي هذ� ميك������ن تف�شريه على 

أنه مرحل������ة من من������وه �لذ�تي �أكرث  �

م������ن كونه رغب������ة يف حتقيق �أهد�ف 

�شيا�شي������ة معينة ته������دف �إىل حت�شني 

خري������ن، ف� »جي�شي« يريد  �أو�شاع �لآ

لنف�شه �لقي������ادة وهو يف �لوقت ذ�ته 

معجب بدع������اة �ل�ش������الم �لذين قام 

�أحده������م بقت������ل نف�شه عل������ى �أعتاب 

ملعار�شة �حلرب،  �إظهار�ً  �لبنتاغون 

أم������ا و�ل������ده ف������ال ي�شتطي������ع �أن يتفهم كيف  �

لت�رصف كهذ� �أن يرفع �ملعاناة عن �لفالحني 

�لفيتناميني �لذين مزقتهم �حلرب، وهو يف 

�لنهاية يريد لو�لده �أن يعي�س ويتمتع مبباهج 

�حلياة و�آلمه������ا معاً، فمن �لو��ش������ح �إذ�ً �أن 

ب و�لبن وطبيعتهما ومعتقد�تهما  فل�شفة �لأ

�ل�شيا�شي������ة متنافرة، على �أن من �لطريف �أن 

ب  موقفيهما هن������ا يتعاك�شان، �إذ �إننا نرى �لأ

بنظرت������ه هذه �أكرث تقدمي������ة من �لبن وذلك 

أ�شلوب  لو�قعية منظ������ورة �إىل �حلياة. ويحث �

معاجلة »هيز« لكل من �ل�شخ�شيتني �لقارئ 

عل������ى �لتفكري �مل�شتم������ر، فالق������ارئ يرى �أن 

أي�شاً  »جي�شي« �شخ�شية �أخالقية لكنه �شاذج �

أننا نرى �لعالق������ة بني هاتني �ل�شفتني  غري �

بو�ش������وح، بينما يجد �لق������ارئ يف »�شامويل 

ب �ملتعاطف �مل�شتبد �لذي يريد  ميلدون«، �لأ

لبن������ه �أن يكون مثياًل له ب������دلً من �أن ينمي 

�شخ�شيته �ملتفردة.

وتق������وم »غلوريا« �شديق������ة »جي�شي«، يف 

ول  أ �لرو�ية ب������دور �ل������ر�وي �لثالث ولأ مب������د�

وهلة تب������دو »غلوريا« �شخ�شي������ة منطية من 

�شخ�شي������ات �ل�شتينيات، فه������ي مطلقة �شابة 
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له������ا �بنة يف �لر�بعة، وهي �أم ح�شنة �لطويلة 

حد رجال  أنها �بنة لأ م�شو�شة �لتفكري، كم������ا �

أي�ش������اً مثل »جي�شي«، فرغم  عمال، وهي � �لأ

أنه������ا مل تعان م������ن �لظلم �لجتماع������ي فاإنها  �

ل تفتاأ تردد �شع������ار�ت �ملعار�شة دون تفّهم، 

ولهذ� ف������اإن متردها عل������ى �شيا�شة �حلكومة 

أبيها  �خلارجي������ة ما ه������و �إل رف�������س ل�شلطة �

وقيم������ه. ومع تتابع �أح������د�ث �لق�شة تنف�شل 

»غلوري������ا« عن �لذي يحول �نفالته على ذ�ته 

دون حبه لها، غري �أن ن�شجها يبد�أ من خالل 

عالقتها مبحارب �شابق �شاخط على �حلرب 

�لفيتنامية �لذي يجد بدوره بوؤرة حلياته من 

خالل حبه لها ولبنتها.

�شا�شية يف  تل������ك ه������ي �ل�شخ�شي������ات �لأ

أه������م م������ا مييزهم، ه������م وبقية  �لرو�ي������ة، و�

أن������ه ل يوجد بينه������م �أوغاد  �ل�شخ�شي������ات، �

أ�شخا�س م�شو�شو �لتفكري،  حقيقي������ون فكلهم �

لم،  خائف������ون، ي�شعرون باحل������ب ويعانون �لآ

ف������رى �أن و�ل������د »غلوري������ا« مث������اًل يخطط 

لختطاف �بنتها ك������ي يرعاها هو، مدفوعاً 

�إىل ذلك جزئياً بحب������ه ل� »غلوريا« �لتي يرى 

أنها �نتزعت منه �بنته �ل�شغرية كما عرفها،  �

وحتى �ملوؤي������دون للمر�شح �ليميني �لعن�رصي 

»ج������ورج و�ل�������س« ف������اإن �لكات������ب يعر�شهم 

ك�شخ�شي������ات م�شو�ش������ة �لذهن م������ن �أع�شاء 

�لطبقة �لعاملة �لذي������ن ي�شعب عليهم تقبل 

آبائهم �لعن�رصية، و�إىل  فكرة خطاأ معتقد�ت �

جانب ه������ذ� فهو يرى �أن ه������وؤلء �ملعار�شني 

أثرياء مدللون  للحرب ما ه������م �إل مر�هقون �

آباوؤهم جميع �ملز�يا ورغم هذ� فهم  منحهم �

أتاح لهم  مل يبقو� على ولئهم للمجتمع �لذي �

ف�شليات. تلك �لأ

وحتى �ملر�شح �ليميني �لعن�رصي »جورج 

و�ل�س« فهو �شخ�س ماهر قوي �حلجة وهو 

يف �لو�ق������ع كبري �ل�شبه باخلارج على �لقانون 

يف ��شتعر��س �جلالد، وعلى هذ� فنحن نرى 

�أن �ل�رص�ع������ات �ل�شيا�شية ه������ي، يف �لنهاية 

�رص�عات �أ�رصي������ة، و�أن تلك �ل�رص�عات هي 

حباط �لناجمني عن نقائ�س  نتاج للحب و�لإ

بيه، و�لو�لد لبنته،  من نحب، فالبن يقول لأ

ننا نحبك������م فاإننا نود لو  و�لناقد لبل������ده: »لأ

كنتم �أف�شل.. ر�ئعني كما كنا نعتقد«.

وتبل������غ �أح������د�ث �لرو�ية ذروته������ا حينما 

تتجمع �ل�شخ�شيات م������ع �ختالف دو�فعهم 

يف مدين������ة �شيكاغو لين�شم������و� �إىل �شفوف 

�ملتظاهرين �شد �حلرب خارج مبنى موؤمتر 

�حل������زب �لدميقر�ط������ي �لقوم������ي، ويف تلك 

ثناء كان قد مت �إعطاء »هيوبرت همفري«،  �لأ

�لذي كان يتمتع بتاأييد قادة �حلزب، �أ�شو�ت 

موؤي������دي »روبرت كين������دي« عق������ب �غتياله 

بدلً م������ن �إعطائها للمر�شح �لثالث �ملناه�س 

للح������رب »ماكارث������ي«، حينئذ �شع������ر موؤيدو 
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أنهم ق������د غرر بهم وقامو�  »روبرت كيندي« �

بتنظي������م م�شرية �إىل �حلديقة �لعامة يف قلب 

�شيكاغ������و حيث �أجرو� عرو�ش������اً �شاخرة من 

�ملوؤمتر و�ملر�شحني وهنا �أمر عمدة �شيكاغو 

ق������و�ت �ل�رصطة و�حلر�������س �لقومي بالهجوم 

على �ملتظاهرين وتفريقه������م. وي�شيف هيز 

هذ� �مل�شهد قائاًل: »�أن يدفع باأربعة وع�رصين 

�ألف جندي م�شل������ح.. ملعركة مع ع�رصة �آلف 

مناه�������س للحرب غري م�شلح������ني.. يف حني 

م������كان تفريقهم وهزميتهم �إذ� تركو�  كان بالإ

أر�دو� وهو �أن يق�شو� ب�شع ليال  ليفعل������و� ما �

يف �حلديقة يقومون فيها بعرو�شهم«.

غ������ري �أن �ملوق������ف ترتب عليه م������ا �أ�شبح 

يع������رف ب� )�أح������د�ث �شغ������ب �ل�رصطة( حيث 

مريكي������ون على �شا�شة  �شاهد �ملو�طن������ون �لأ

�لتلف������از و�شط �شع������ور �ل�شتن������كار و�حلرية 

�آلف �ملتظاهرين يُ�رصب������ون وي�شابون وكان 

م������ن بينهم دعاة �ل�شالم و�لعاملون عليه مثل 

�ملر�شح �لدميوقر�طي »ماكارثي«.

وتتح������رك �ل�شخ�شيات �لرئي�شية �لثالث 

�إىل قلب هذ� �حلدث �لتاريخي وي�شاب منهم 

�ثنان: »جي�شي« �لذي كان يجل�س يف �لطريق 

حاماًل لفت������ة كتبت عليها عب������ارة )�حلب( 

�شابات عن  وو�لده �لذي كان يحاول �شد �لإ

�بنه، لكن خو�س �لتجربة يغري �ل�شخ�شيات 

جميعها وخا�شة »جي�شي« و»ميلدون« �للذين 

خر و��شتقالل  يتو�شالن �إىل تفهم كل منهم �لآ

خر يف نف�������س �لوقت، �أما  كل منهم������ا عن �لآ

»غلوريا« فتق������رر �أن تكر�س نف�شها لعالقتها 

مع �ملح������ارب �ل�شابق �ل������ذي كان قد �شارك 

يف �لتظاه������ر �شد �حلرب وح������اول حمايتها 

و�بنتها من �ل�رصطة.

رغم هذ� فطابع �لكتاب �لعام هو �لتفاوؤل 

و�حليوية و�ملرح، وقد يرجع هذ� �إىل �أن �أحد�ً 

من �ل�شخ�شيات ل ي�ش������اب �إ�شابة خطرية، 

أنه  لكن������ي �أعتقد �أن قوة �لكت������اب ترجع �إىل �

يج�ش������د، برب�ع������ة، �حليوي������ة وروح �لت�شكك 

و�ملثالي������ة، تلك �ل�شفات �لتي كانت متيز �إىل 

مريكي �إبان �ل�شتينيات  حد كب������ري �ملجتمع �لأ

و�لت������ي -و�إن كانت قد خب������ت جذوتها- فما 

ز�لت ذ�ت تو�ج������د قوي، فما ز�ل هناك من 

ف�شاح عن  مريكي������ني من يت�ش������دى يف �لإ �لأ

أي������ه �إذ� �أخطاأ �ل�شا�ش������ة يف بلده حتى لو مل  ر�

مي�شهم هم �ل�رصر، وه������ذ� يف �لو�قع تقليد 

�أمريكي عريق �أقوى من �أي �شيا�شة تنتهجها 

مريكية. �حلكومة �لأ

ولن������ا يف ه������ذ� �ل�ش������دد �أن نذك������ر على 

مريكي  �شبيل �ملث������ال ل �حل�رص �لكات������ب �لأ

و�لع������امل �للغوي »ت�شوم�شك������ي« �لذي كان من 

أ�شد �ملعار�شني للح������رب يف فيتنام وهو من  �

أك������رث �لكتاب �رص�ح������ة وج������ر�أة يف هجومه  �

مريكية لدعمها وتاأييدها  على �حلكوم������ة �لأ
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أر�شح ه������ذ� �لكتاب  �رص�ئيل. وله������ذ� فاأنا � لإ

لهوؤلء �لذين ي�شعون �إىل روؤية �أعمق للح�شارة 

مريكي������ة، فه������ذ� كت������اب يو�ش������ح طبيعة  �لأ

مريكيني و�أي�شاً طبيعة �مل�شاكل �لتي يجب  �لأ

عليهم �أن ي�شعو� يف �شبيل حلها. و�لكاتب �إذ 

يفعل ذلك فاإن �إجنازه يتميز ب�رصعة �لبديهة، 

و�لذكاء، و�لغ�شب، و�ل�شدق، و�حلب معاً.

❁    ❁    ❁

دونالد هيز يف �صطور:

ولد دونالد هي������ز Donald Hays يف 

14 �شب������اط عام 1947 يف مدينة »جاك�شون« 

مريكي������ة، ويف �شن �لثالثة  بولية فلوريد� �لأ

�نتقل مع �أ�رصت������ه �إىل »بنما« حيث كان يعمل 

مريكية. يف �ل�شاد�شة من  و�ل������ده بالبحرية �لأ

عمره وحتى �لعا�رصة عا�س يف �إيطاليا. حتى 

��شتقر به �ملق������ام -فيما بع������د �لعا�رصة- يف 

مريكية  مزرع������ة و�لده بولية »�ركن�ش������اه« �لأ

د�ب بجامع������ة »�ركن�شاه«  در�س �لفن������ون و�لآ

وح�شل عل������ى درجة �ملاج�شت������ري يف �لفنون 

د�ب )M.F.A( م������ن نف�������س �جلامع������ة  و�لآ

أ�شهر �أعمال������ه رو�ية »�أطفال �جلالد«،  ومن �

أي�ش������اً رو�ية �أخرى  »ر�بط������ة دك�ش������ي« وهي �

مريكية على  تعال������ج �لعديد من �مل�ش������اكل �لأ

�لأخالقي،  و�لنف�شي  �لجتماعي،  �مل�شتويني 

ولدونال������د هي������ز �أعمال متع������ددة يف �ل�شعر 

و�لق�شة �لق�شرية.

¥µ
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آنذاك فوق  كان ذلك يف الثالثينات املتاأخرة قبل دخويل املدر�سة. ومنزلنا ا

اجل������ادة ال�ساد�سة يف حي املهاجرين، وهو الذي يحت�سنه �سفح قا�سيون املطل 

أ بناء  على دم�سق كلها، ويعد من اأحدث اأحياء املدينة – تاريخ بناء – فقد بدا
املنازل فيه يف مطالع القرن الع�رشين.

�سوار تدعى: املدينة،  يام، كانت دم�سق القدمية الواقعة بني الأ  يف تلك الأ

وطاملا �سمعت اأمي وهي تتحدث عن نزولها اإىل املدينة. 

كاتب وناقد وقا�س �شوري.

�لعمل �لفني: �لفنان قحطان �لطالع.

❁

ò

جتربتي..  يف الق�صة الق�صرية 

❁
ن�رص الدين البحرة
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ويف املقابل، فاإن القادم اإلينا من »املدينة« 

ي�شب������ه من يذهب اإىل بل������د اآخر، على الرغم 

من اأن احلافلة الكهربائية »الرتامواي« كانت 

تربط مابني اأطراف املدينة جميعاً.. وهكذا 

ه������ل، يرجعون اإىل 
فقلم������ا كان زوارنا من الأ

غلب، كان  »املدين������ة« يف اليوم نف�ش������ه. يف الأ

اأبي يلح عليهم كي مي�شوا الليل عندنا، وثمة 

مكان ملبيتهم. ورمبا فعلت اأمي ذلك. 

أبو اأحمد فلفل« الذي ي�شعدنا  بني هوؤلء »ا

أبا  بقدومه بني �شهر واآخر. ولئن كانت كنيته ا

اأحمد، فلي�س »الفلفل« من اأ�شل ا�شمه، ذاك 

أب������ي )رحمه اهلل( هو ال������ذي اأطلق عليه  اأن ا

هذا ال�شم، نظ������راً حلرارته ونزقه ون�شاطه 

�شياء يف اإبانها. 
ورغبته يف فعل الأ

أبي اأحمد بفارغ  كانت اأمي ترتقب جميء ا

ال�شرب، فما اإن يطل حتى يجد جمموعة من 

عطال يف الدار، تنتظره كي ي�شلحها..  الأ

أبو اأحمد،  عل������ى اأن اأمراً اآخر كان يفعله ا

أنا واإخوتي من حوله، وياأخذ  ذاك اأن يجمعنا ا

يف ق�س احلكايات علينا. وقد دعوناه »�شيف 

ن هذا كان عنوان حكاية له نحن  حدب« لأ الأ

و�شعناها، اأعجبتنا وراق������ت لنا، وكان يبدع 

يف روايتها. 

أبو اأحمد منوذج لل�شخ�شية الدم�شقية  وا

ول من هذا القرن. اإن�شان ربعة، 
يف الثلث الأ

يرتدي قنبازاً – القنباز الرّد – يُحكمه على 

ج�شده ب�شال حريري يلفه حول خ�رصه. وكان 

أ�شه بيده باملو�س، وي�شع  يحل������ق �شعر ذقنه ور�

أ�شه طربو�شاً طوياًل لفت عليه لفة هي  على ر�

�ملعروفة با�شم »لم �ألف«. 

أب������و �أحمد هذ�، �أول م������ن لفت �نتباهي  �

�إىل �شيء طلي م�شل ��شمه �حلكاية و�لق�س، 

وح������ني �فتقدت������ه  بعد وفاة و�ل������دي، �رصت 

�أبحث عنه يف حكاي������ات �لن�شاء �مل�شنات من 

�لقريبات. 

ومل تك������ن �حلكاي������ة يوم������ذ�ك وقفاً على 

أو �لفتيان، فاإن �لكبار كانو� يطلبونها  �ل�شغار �

وي�شغون �إليها قبل �ل�شغار. 

أتقن������ت هذ�  أم ع������ادل« � ن قريبتن������ا »� ولأ

�لف������ن، فاإنه������ا كانت �شيدة �شه������ر�ت �ل�شتاء، 

وكانو� يتلقفونها ك�شي������ف عزيز غال.. ويف 

�شبوع  أي������ام �لأ غلب كان������ت تق�شي بع�س � �لأ

هل. ول  خ������ارج د�رها، �شيفة يف من������ازل �لأ

عجب، فاإن �حلظ مل ي�شعدها بولد. 

�شغر  ثن������اء، كنت مع �أخي �لأ ويف هذه �لأ

أت������ردد على  �ش������الح �لدين )رحم������ه �هلل(، �

�ملقاهي �لتي تن�شب فيها خيمة خيال �لظل 

»ق������ره كوز وعي������و�ظ« ول�شيم������ا مقهى حي 

»�لعمارة« ل�شق ب������اب �لفر�دي�س �لتاريخي، 

أيام �شهر رم�شان خا�شة.. �

أبو  ث������م �إن لع������ب خي������ال �لظل ه������ذ� »�

عز�ت �لكركوز�ت������ي« �نتقل للعمل يف حارتنا 
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�لتي �نتقلن������ا �إليها بعد غياب و�لدي: مئذنة 

�ل�شح������م، يف مقهى ميلكه �أح������د �أقربائي..  

فاأم�شي������ت من زبائن������ه �ليوميني، ما دمت لن 

�أدفع قر�شاً و�حد�ً. 

كرب – وقد غد�  وكي ي�شمح يل �أخ������ي �لأ

أم������ري – مبغ������ادرة �ل������د�ر لي������اًل، فقد  ويل �

تو�ط������اأت مع �أحد زم������الء �ملدر�شة، كي يدق 

�لباب، فاأذهب معه للمطالع������ة و�لدر��شة..  

يف منزله. 

... لقد �أخذين ق�س �لكركوز�تي �لليلي 

أر�ش������ب يف �شفي تلك  كل يوم، حت������ى كدت �

أنا  �ل�شنة. وكان ذل������ك عام 1947- 1948، و�

عد�دي.  يف �ل�شف �ل�شابع �لإ

قامة  ... بعد رحي������ل و�لدي و�نتقالنا لالإ

مي يف »مئذن������ة �ل�شحم«  يف منزل ج������دي لأ

أذك������ر �أن مكتبته ��شتغرقت عدة م�شاوير من  �

عربة يجرها بغل، و�هلل وحده يعلم، كم �شاع 

ثناء، ومل  م������ن �لكتب، وكم ُم������ّزق.. يف هذه �لأ

يك������ن �أحد يف �أ�رصتنا ي�شتطيع �أن يُقدر جيد�ً 

حجم هذه �لرثوة �لت������ي تركها و�لدي، وكان 

و�حد�ً من خم�ش������ة �أوفدتهم �شورية �مل�شتقلة 

حديثاً عام 1919 للدر��شة �لعليا يف جامعة 

�ل�شوربون بباري�س. 

أّمي������ة، و�إن تك������ن ملمة  و�لدت������ي كان������ت �

بالق������ر�ءة �لتي �ش������ارت ت�شليتها �لوحيدة يف 

خرية.  �شنو�ت عمرها �لأ

ك������رب كان يف �ل�شابعة ع�رصة من  و�أخي �لأ

عمره، يف ريعان �ل�شب������اب وفورته، فلم يول 

�ملكتبة ما ت�شتحق من رعاية و�هتمام. 

�أم�شت �ملكتب������ة �إذن، يف �ملنزل �جلديد، 

أم������ي، كانت تدرك على  هم������اً حقيقياً، لكن �

�شبيل �حلد�س �ل�شايف �أن لها �أهمية خا�شة..  

أنها من ر�ئحة �ملرحوم، وهكذ�  �إ�شاف������ة �إىل �

فاإنها ج������اءت بخز�نة كبرية، و�شعت فيها ما 

بقي من �لكتب، كيفياً، دون ترتيب، �لفرن�شي 

نكلي������زي  ومل يكن  بني �لعرب������ي و�لرتكي و�لإ

للخز�ن������ة رفوف، فرت�كمت �لكت������ب، بع�ُشها 

خر.  فوق بع�شها �لآ

لعلي كنت يف �ل�ش������ف �لر�بع �لبتد�ئي، 

حني �نتبه������ت �إىل �ملكتبة، وبد�أت �أنقب فيها 

أه������ا، يف تلك �ل�شن.  عن كت������ب �أقدر �أن �أقر�

عرثت على بع�������س كتب كامل �لكيالين، �أول 

دب �لعربي �حلديث  طف������ال يف �لأ كات������ب لالأ

جمموع������ة  منه������ا  أذك������ر  و�  )1959-1897(

ق�ش�س فكاهي������ة: »علي كوجيا« و»�ل�شندباد 

�لبحري«. 

ألب������ث �أن عرثت عل������ى �أعد�د من  ... ومل �

جملة »�لهالل« يرجع بع�شها �إىل عام 1929 

وفيها �كت�شفت كاتب �لق�شة �لق�شرية �لعربي 

ن ذ�ته، �أح������د موؤ�ش�شيها  �لكب������ري، وهو يف �لآ

أز�ل �أذكر عناوين  �لرو�د: حممود تيمور. وما �

بع�س ق�ش�شه: �لوباء. حورية �لبحر. 
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أ  ... خالل ذلك كان �أخي م�شطفى قد بد�

يجلب معه �إىل �لبيت جملة »�لكاتب �مل�رصي« 

أن�شاأها ور�أ�س حتريره������ا �لدكتور طه  �لت������ي �

ن باأعد�د  ح�شني. ومازلت �أحتف������ظ حتى �لآ

منها يعود بع�شها �إىل عام 1946. 

�شماء �لكبرية:  ههنا بد�أت �أتعرف على �لأ

أندريه جيد. ج������ان بول �شارتر.  برنارد�ش������و. �

دو�شتويف�شك������ي. �و�ش������كار و�يل������د. طاغور. 

ديكنز. 

وق������ر�أت يف ه������ذه �ملجل������ة �أوىل ق�ش�س 

ر�س« لطه ح�شني.. »�ملعذبون يف �لأ

... ول�ش������ت �أذكر جي������د�ً، كيف �كت�شفت 

��شمي »�نطون ت�شيخوف« و»غي دو موبا�شان« 

وقد حدث يل معهما ما ي�شبه �حلب من �أول 

نظرة..  ومل تك������ن يف ذلك �لزمن قد ظهرت 

لهما كتب مرتجمة، غ������ري �أين كنت �أقروؤهما 

مرتجم������ني يف بع�������س �ملج������الت و�ل�شحف 

�لعربية. 

... عام 1947 ظه������رت يف دم�شق جملة 

وىل وقد �شميت »�لعندليب«  �أطف������ال لعلها �لأ

كان �أخ������ي م�شطف������ى يف هيئ������ة حتريرها، 

وكان �لفن������ان �ل�شوري �لكبري �لر�حل حممود 

جالل ير�شم ق�ش�شه������ا و�شفحاتها جميعاً. 

أن�������رص �أوىل كتاباتي يف هذه  وقد قدر يل �أن �
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�ملجلة، وكانت �أق�شو�شة، بل حكاية، عن قا�س 

��شته������ر بذكائه و��شمه »�إيا�������س«، وقد �شكت 

أة يوماً ل�شاً ي�شطو على ثمار �شجرة  �إليه �مر�

�لتني عندها، فطل������ب �إليها �أن ت�شع عيد�ناً 

�شغ������رية يف بع�س �لثمار على نحو خفي، ثم 

أر�ش������ل يف �ليوم �لتايل من يجيئه بعينات من  �

ثمار �لتني، ومع كل منها ��شم بائعها.. وهكذ� 

�كت�شف �إيا�س �أمر ذلك �لل�س. 

وىل فقد ن�رصت يف  �أما ق�شتي �لق�شرية �لأ

�شبوعية �لدم�شقية، بعنو�ن  جملة »�لرقيب« �لأ

»حكم������ة �ل�شيطان«، مع عنو�ن �آخر جاء فيه 

»ريبورتاج �جتماعي«.. فكاأن �شاحب �ملجلة 

عثمان �ل�شحرور )رحمه �هلل(، مل يكن يعرف 

طرف �أن  �شيئ������اً ��شمه �لق�شة �لق�ش������رية. �لأ

��شمي مل يظهر مع.. �لق�شة.. 

حدث ه������ذ� ع������ام 1950، وق������د ن�رصت 

يف �ملجلة ذ�ته������ا يف �ل�شنتني �لتاليتني بع�س 

ق�ش�س ق�شرية �أخرى، كان������ت �أكرث ن�شجاً، 

�شكاًل وم�شموناً، وقد بد�أت حينذ�ك �أقرتب 

قلياًل من و�شع يدي عل������ى بع�س �أ�رص�ر فن 

أك������رث متكناً من  كتاب������ة �لق�ش������ة.. و�أم�شيت �

تقنيتها..

أكت������ب و�أجرب  ويف �حل������ق فاإين كن������ت �

أم������زق، ولي�س يف ذهني �شيء و��شح حمدد،  و�

أريد �أن �أكتب، و�أن �أغدو قا�شاً.. أنني � �شوى �

وكان������ت �مل�شكل������ة حين������ذ�ك تتجلى على 

�لنح������و �لتايل: فلم يكن هن������اك تنا�شب على 

طالق، بني �أن تكت������ب �لق�شة �لق�شرية..   �لإ

وب������ني �أن تق������ر�أ ق�ش�شاً ق�ش������رية ت�شاعدك 

على ولوج هذ� �لع������امل �ل�شهل �ملمتنع، �ملعقد 

�لي�شري، فم������ا كان �أقل �لق�ش�������س �لق�شرية 

�لعربية، و�لق�ش�س �لق�شرية �ملرتجمة.

م������ر ي�شبه �رصب �شك������ة �ملحر�ث  كان �لأ

يف �أر�س مل ي�ش������ع فالح فيها بذ�ره من قبل، 

وكانت هذه �شعوب������ة حقيقية، ع�شناها �أكرث 

ما وعيناها. 

حت������ى جمموع������ات �لق�ش�������س �لق�شرية 

�ل�شورية �لتي �شدرت يف �لثالثينات ومطلع 

أيدينا، على �لرغم  ربعين������ات، مل تقع ب������ني � �لأ

م������ن تفاوت م�شتويات �لق�ش�������س فيها مثل: 

»يف ق�ش������ور دم�شق« ملحم������د �لنجار و»طيف 

ول«  �ملا�ش������ي« لن�شيب �لختي������ار و»�حلب �لأ

خللي������ل هن������د�وي..  و»تاريخ ج������رح« لفوؤ�د 

�ل�شايب. وقد قر�أت هذه �ملجموعة يف وقت 

أنه������ا �أن�شجها  متاأخ������ر جد�ً.. ويخي������ل �إيل �

جميعاً. 

تخرج������ت يف د�ر �ملعلم������ني �لبتد�ئي������ة 

أو��ش������ط ع������ام 1953، وندبت  بدم�ش������ق يف �

للتعليم �لثانوي يف مدر�شة خا�شة بالزبد�ين، 

أيلول من �لعام نف�شه..  يف �

ههنا عرفت �ل�شتق������ر�ر �لنف�شي و�ملايل 

وىل يف حيات������ي. وكانت يف منزيل  للم������رة �لأ
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كتبية بد�أت �أحمل �إليها �لكتب و�ملجالت من 

دم�شق. 

�تخ������ذت �لقر�ءة عن������دي �شبياًل جديد�ً، 

أ�شا�شية، ومكنني  فقد �أم�شت حاجة يومي������ة �

و�شع������ي �مل������ايل �جلدي������د من �������رص�ء �لكتب 

�جلديدة. 

و�لو�ق������ع �أن �شوري������ة ولبن������ان �شهدتا مع 

أدبية و��شعة،  ول حركة ن�رص � �خلم�شين������ات �لأ

أو �لرتجمة. وكانت  �شو�ء على �شعيد �لتاأليف �

�لق�شة �لق�شرية �شيدة �ملوقف. 

أ�ش�شت ر�بطة �لكتاب  ي������ام � .. يف تلك �لأ

ول: »درب �إىل  �ل�شوريني، ون�رصت كتابه������ا �لأ

�لقمة« وق������د �شم ق�ش�شاً ق�ش������رية للرعيل 

كرب عم������ر�ً: م������ر�د �ل�شباعي  �ملخ�������رصم و�لأ

ومو�هب �لكي������ايل وح�شيب �لكيايل، و�شوقي 

بغد�دي و�شعيد حور�ني������ة..  و�شالح دهني 

و�شو�هم 

.. ث������م تو�ل������ت �ملجموع������ات �لق�ش�شية 

ع������ن »د�ر �لقلم« �للبنانية: »�ملناديل �لبي�س« 

ملو�هب �لكيايل. »مع �لنا�س« حل�شيب كيايل. 

»ويف �لنا�س �مل�������رصة« ل�شعيد حور�نية »حينا 

يب�شق دماً« ل�شوقي بغد�دي..

أنزل م������ن �لزب������د�ين  �إىل دم�شق  كن������ت �

أ�شبوعياً، فاألتقي �أ�شدقائي يف مقهى  مرتني �

�لهافانا، �لذي كان يعبق بدخان �ل�شيكار�ت 

بو�ب حمكمُة �لغلق،  و�لر�جيل يف �ل�شتاء، و�لأ

وتلعلع يف جّوه �أ�ش������و�ت زهر �لرد وحجارةُ 

�لالعب������ني.. ولغ������ُط �لنا�������س و�شجيجهم،.. 

أ  أتيح������ت يل �لفر�شة يف هذ� �ملقهى �أن �أقر� و�

عدد�ً من جمل������ة »�لنقاد« �لتي كان ي�شدرها 

�شتاذ فوزي �أمني، ويتوىل �شوؤون حتريرها  �لأ

�شتاذ �شعيد �جلز�ئري.  �لأ

أ�شماء  كانت �لعادة يف »�لنقاد« �أن تذكر �

وىل حتت هذ�  كتاب �لع������دد يف �ل�شفحة �لأ

حمر: »يكت������ب يف هذ�  �لعن������و�ن بالل������ون �لأ

�لعدد«. �شاألت نف�شي مرة، ترى، هل �شيذكر 

��شمي يوماً ب������ني هوؤلء �لكتاب: كامل عياد. 

جودة �لركابي. �شاكر م�شطفى. جالل فاروق 

�ل�رصيف. ح�شيب كيايل. فار�س زرزور. غ�شان 

رفاعي. �شعيد حور�نية. نز�ر قباين..

أتيح������ت يل فر�س  .. يف د�ر �ملعلم������ني، �

متع������ددة لالطالع على �لتي������ار�ت �ل�شيا�شية 

�لتي كان������ت جتي�س، يف �ش������دور �ل�شبان يف 

ح������ز�ب �لعقائدية جميعاً  �شورية، وكانت �لأ

أيام �لعقيد  ر�س، يف تلك �لفرتة من � حتت �لأ

�أديب �ل�شي�شكلي، وق������د �شاركت يف �أكرث من 

مظاهرة خرجت من معهد د�ر �ملعلمني، �شد 

أقرْدر �أن �أمتل�س من  نظام هذ� �لرجل، وكنت �

من يل، على نحو ما..  يف  �عتق������ال رجال �لأ

ح������ني �عتقل عدد من زمالئ������ي يف �ل�شف، 

ونقل بع�شهم �إىل حل������ب، �أو طرد نهائياً من 
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�شباب نف�شها  �ملعهد، مثلم������ا نقل �آخرون، لالأ

من د�ر �ملعلمني بحلب �إىل دم�شق. 

كرب �لذي كان ع�شو�ً يف  مل ي�شتطع �أخي �لأ

أثر  �حل������زب �ل�شيوعي �ل�شوري، �أن يرتك �أي �

�شيا�شي حقيق������ي يف نف�شي، و�إمنا �لقر�ء�ت 

وحدها هي �لتي ر�شم������ت قناعاتي �لفكرية 

و�خل������ّط �ل�شيا�شي �ل������ذي �لتزمت به طو�ل 

حياتي: ع�������رص �شنو�ت كامل������ة د�خل تنظيم 

�حل������زب �ل�شيوعي، وقد �نتهت عام 1963..  

و�شنو�ت تلتها، ظللت فيها حمتفظاً بقناعتي 

�لفكرية، مع �حلفاظ عل������ى ��شتقاليل �لتام 

أو ذ�ك، فق������د علمتني  ،ع������ن هذ� �حل������زب �

ديب منتمياً �إىل فكر،  �لتجربة ،�أن يك������ون �لأ

ول منتمياً �إىل حزب. 

أنني ق������ر�أت مبادئ �لفكر  أذك������ر هنا � � ...

�ملارك�شي، يف كت������اب مدر�شي، عر�شها على 

نحو مناق�س معادٍ . وكان بني �لكتب �لهامة 

�لتي �أثرت يف تفكريي، كتاب �ملفكر �للبناين 

ن�شان« وكتابه  �لدكتور جورج حن������ا »ق�شة �لإ

خ������ر »�شجة يف �ش������ف �لفل�شفة«. ولعبت  �لآ

دبيات �ل�شوفيتية دور�ً كبري�ً، يف حتري�س  �لأ

دبي لدي.  �لوعي �ل�شيا�شي و�لأ

ن على نح������و خا�س بني هذه  أتذك������ر �لآ و�

م« ملك�شي������م غورك������ي و»�لفولذ  �لكت������ب »�لأ

عمال  �شقيناه« لنيكولي �أو�شرتوف�شكي.. و�لأ

خرى �لتي عك�شت �أحد�ث �حلرب �لعاملية  �لأ

�لثانية وبطولته������ا يف �لحتاد �ل�شوفييتي.. 

وهي كثرية جد�ً. 

.. بل������ى، كان������ت �لتنمي������ة �لروحية لدي 

ت�شري يف خطني متو�زيني: خط للفكر وخط 

دب. و�إذ� كان �ملتو�زيان ليلتقيان �إل يف  ل������الأ

�لالنهاية، فاإنهما كانا ملتقيني عندي.. . يف 

�لبد�ية. 

ورمب������ا كان هذ� ه������و �ل�شبب �لذي جعل 

وىل �مل�شتوية، ملتزمة متاماً مبا  ق�ش�ش������ي �لأ

كان يعرف يوم������ذ�ك با�شم: مذهب �لو�قعية 

�ل�شرت�كية، وهو �ل������ذي �شاغ مبادئه وو�شع 

أ�ش�شه �لكاتب �ل�شوفييت������ي �لعظيم: مك�شيم  �

ول للكتاب  غورك������ي عام 1934 يف �ملوؤمتر �لأ

�ل�شوفييت. 

كانت جمل������ة »�لنق������اد« ت�شب������ه �أكادميية 

دباء �لنا�شئني من مثلي،  أذك������ر �أن �لأ أدبية، و� �

كان منتهى حلمهم �أن تن�رص هذه �ملجلة �شيئاً 

من نتاجهم، وحني ن�رصت »�لنقاد« �أول ق�شة 

يل ه������ي »�ل�شتاء �ملبكر« ع������ام 1953 وقر�أت 

��شمي بني �مل�شاهم������ني يف ذلك �لعدد منها، 

وىل، فرحت على نحو ل  عل������ى �شفحته������ا �لأ

دبي،  أذك������ر �أين فرحت مثله على �ل�شعيد �لأ �

يف حياتي كلها، حتى  يوم نلت جائزة �لق�شة 

�لق�شرية �لثانية يف مهرجان فار�شوفيا عام 

 .1955

يف ذلك �ل�شي������ف من عام 1954 �أعلنت 
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أنها �شتخلع عنها  ر�بطة �لكتاب �ل�شوري������ني �

قليمي������ة لتاأخ������ذ بعده������ا �لقومي  ث������وب �لإ

�لعربي. وهكذ� بد�أت �ل�شتعد�د�ت للموؤمتر 

بولون«  �لتاأ�شي�شي �لذي �فتت������ح يف نادي »�لآ

بالق�ش������اع يف دم�شق، و�ش������ارك فيه عدد من 

دباء من خمتلف �أنحاء �لوطن �لعربي. وقد  �لأ

ُجمعت تكاليف ه������ذ� �ملوؤمتر من �لتربعات 

دباء و�ملثقفون يف �شورية.  �لتي �شاهم بها �لأ

أنن������ي جمعت يف �لزبد�ين على �رصف  و�أذكر �

ول لر�بط������ة �لكتاب �لعربي زهاء  �ملوؤمتر �لأ

خم�شمئة لرية �شورية. 

.. وعلى �لرغ������م من حما�شتن������ا �لبالغة 

للر�بط������ة، فاإنه������ا مل تعجبنا، نح������ن �لكتاب 

أبعد  أننا كن������ا نذهب � �ل�شبان يومئ������ذ، ذ�ك �

ما ذهبو�، فالتقين������ا وقررنا ت�شكيل ر�بطة 

خا�ش������ة بنا دعوناها ر�بطة �لكتاب �ل�شباب، 

ومترت�شنا يف جملة »�لنقاد« ذ�تها..  ووجدنا 

�شتاذ  أم������ني حتريره������ا �لأ يف �شع������ة �ش������در �

�جلز�ئري خري معني لنا، و�رصنا نن�رص نتاجنا 

من ق�شة و�شع������ر ودر��شة متوجاً بعبارة »من 

ر�بطة �لكتاب �ل�شباب«. 

�شت������اذ �جلز�ئري فر�شة �أكرب  ومنحنا �لأ

دبية، من خالل  لن�������رص �أفكارنا ومبادئن������ا �لأ

أ�شبوعية، تُنقد فيها �ملو�د �ملن�شورة يف  ز�وية �

�لعدد �ل�شابق من جملة »�لنقاد« وكان يحمل 

ه������ذه �مل�شوؤولية با�شم م�شتعار: »عابر �شبيل« 

�لقا�������س �لناقد �أحمد �لغف������ري �لذي هجر 

دب������اء، و�أم�شى دكتور�ً يف �لهند�شة  دب و�لأ �لأ

�ملدنية.. 

وكنا ن�شاهم معه يف حترير ز�وية »قر�أت 

�لع������دد �ملا�شي«..  ول�شيم������ا ه�شام نحا�س، 

أم������ا �أع�شاء �لر�بطة  وكاتب هذه �ل�شطور. �

أدبياً ن�رصته �ل�شحافة  – وق������د �أ�شدرت بياناً �
�ملحلي������ة و�لعربي������ة يف حينه – فه������م: ناديا 

خو�شت. نارميان زكريا. �شعيد مر�د. �أحمد 

�لغفري. ه�شام نحا�������س. عبد �هلل عوي�شق. 

حمم������د �مل�رصي. وع������ادل قر�ش������ويل. ون�رص 

�لدين �لبحرة. 

كان �ل�شحفي �لكات������ب �ملعروف عدنان 

أ�شبوعية  ملوحي ي�شدر يف ذلك �حلني جملة �

��شمها »�لطليع������ة« وهي �لتي غدت �شحيفة 

أن�رص فيها بع�س  يومية يف ما بع������د..  وكنت �

�لق�ش�������س و�ملقالت، وبينه������ا ق�شة ق�شرية 

أبو دياب يكره �حلرب« وقد كتبتها  عنو�نها »�

م������ن وحي �حلملة �لعاملية م������ن �أجل �ل�شالم 

وحت������رمي �لقنابل �لذري������ة وجتاربها. وكانت 

ه������ذه ب������ني �مل�شائ������ل �ملطروحة ب������ني �لقوى 

�لتقدمية و�لوطني������ة يف خمتلف �أنحاء �لكرة 

ر�شية يف تلك �ل�شنة 1955.  �لأ

أيام كثرية، حتى قر�أت يف بع�س  ومل مت�س �

أدبية دولية  �ل�شح������ف �إعالناً عن م�شابق������ة �

للق�شة �لق�شرية �شتق������ام يف نطاق مهرجان 
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�ل�شباب �لعاملي �ل������ذي �شيقام يف فار�شوفيا 

�شيف ذلك �لع������ام 1955. وُذكر �أن �ل�شاعر 

�لرتك������ي �لكبري ناظم حكم������ت �شيكون رئي�س 

جلن������ة �ملحكم������ني. وينبغي �أن تك������ون ق�شة 

حدى �للغات �لعاملية.  �مل�شابقة مرتجمة لإ

أ �لق�شة �ملذكورة �أن  ن�شحني �شديق قر�

أر�شلها �إىل �مل�شابقة بع������د ترجمتها. وهكذ�  �

كان. وم������ع �ختتام �ملهرجان و�إعالن �لنتائج، 

فوجئت باأين فزت باجلائزة �لثانية، فن�رصت 

ق�شت������ي يف عدد من �ل�شحف و�أقيم �حتفال 

يف ه������ذه �ملنا�شبة، يف من������زل �لدكتور غ�شان 

رفاع������ي يف ح������ارة »عني �لكر�������س« بدم�شق، 

�شت������اذ و��ش������ل في�شل  �أعط������اين خالل������ه �لأ

– وكان م�ش������وؤول �لوفد �ل�شوري يف مهرجان 
�ل�شباب �خلام�س ذ�ك – �ملد�لية �لف�شية مع 

بر�ءته������ا وعليها توقيع ناظم حكمت. �إ�شافة 

�إىل هدية رمزية.. 

تيه  لق������د �أ�رصت �إىل هذه �لو�قعة، ل..  لأ

عجباً باأنن������ي �أول �شوري ينال جائزة عاملية، 

يف ذلك �لزم������ن �ملبكر – وكن������ت ل �أجتاوز 

ن  �حلادية و�لع�رصين م������ن عمري – بل..  لأ

أث������ر�ً مرير�ً يف نف�شي.. فقد  ما تالها ترك �

قاوي������ل حول نيلي ه������ذه �جلائزة،  ك������رثت �لأ

أنف�شهم، فمن قائل: �إن  دباء � بني �لزم������الء �لأ

�جلائزة مل تعط يل..  بل ل�شورية، و�آخر يقول: 

�شل �شعيفة.. ولكن ترجمتها  �لق�ش������ة يف �لأ

�إىل �للغة �لفرن�شي������ة، �شدت حيلها و�أعطتها 

أذك������ر �أن كثريين من كتاب  نكه������ة خا�شة.. و�

�لق�شة يف �شوري������ة �شاركو� يف هذه �مل�شابقة 

وبينهم �لقا�س �لر�ئد ليان دير�ين. 

أ�شج������ل مبزيد من �لعرفان و�ل�شكر، �أن  و�

�ل�شاعر �ل�شديق، مدحة عكا�س قد تاأذى من 

قاويل  �أكرث مني، ف������اإذ� هو ي�شاألني  ه������ذه �لأ

ذ�ت ليلة، وكنا يف منزله يف »زقاق �ل�شخر« 

بدم�شق وهو �ل������ذي �أ�شحى يف ما بعد مقر 

جملة »�لثقافة« ومعنا �ملرحوم �شعيد مر�د: 

- كم ق�شة عندك. 

قلت: 

- ملاذ� ؟

قال: 

- نري������د �أن نن�رصها يف كتاب، هل لديك 

من �لق�ش�س ما يكفي؟.. 

ول »هل  ن�شان �لكب������ري كتابي �لأ وطبع �لإ

تدم������ع �لعي������ون« على نفقت������ه.. . يف مطبعة 

�جلمهوري������ة، وكان كادحاً مثلنا، �إل �أن دخله 

كان �أف�ش������ل.. ومل يكن لدي������ه من عمل �شوى 

تدري�س �لعربية. 

خ������رية من عام  ي������ام �لأ كان ه������ذ� يف �لأ

1956. وط������رح �لكت������اب يف �ملكتبات..  يف 

مطلع عام 1957، وق������د ر�شم غالفه �لفنان 

غ������ازي �خلال������دي وو�شع ر�شوم������ه �لد�خلية 

�لفنان متاز �لبحرة، و�أعتز على نحو خا�س 
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باأن �خلطاط �لعظي������م »بدوي« كتب بري�شته 

عناوي������ن �لق�ش�������س �ملن�ش������ورة ل�ش������ت �أذكر 

كتاباً لقي من �حلف������اوة و�لهتمام ما لقيته 

وىل هذه. مل يكن  جمموعت������ي �لق�ش�شي������ة �لأ

ثمة �أكرث من �ل�شحف و�ملجالت يف دم�شق. 

أ�شتطي������ع �لقول �إن معظمه������ا �أولها رعاية  و�

كان������ت تلفت �لنظ������ر. بع�شه������ا �كتفى بن�رص 

خر،  �إعالن عن �ش������دور �لكتاب، وبع�شها �لآ

وهو كثري ن�رص در��شات ومقالت  نقدية حول 

�لق�ش�س �لتي ت�شمنتها �ملجموعة. 

أيام كثرية عندما  ... ومل تك������ن قد م�شت �

دعت ر�بطة �لكتاب �لعرب �إىل �جتماع عقد 

يف من������زل �ل�شاع������ر �لكبري �شوق������ي بغد�دي 

يف زقاق �ل�شخر، ح�������رصه �أع�شاء �لر�بطة 

أ فيه در��شة نقدية  �ملوجودون يف دم�شق  وقر�

ع������ن �ملجموعة �لرو�ئي �لكب������ري حنا مينة..  

ود�ر نقا�س بيني وبني �لزمالء حول �لق�ش�س 

أ�شلوبي،  �ملن�شورة، تن������اول طريقة كتابت������ي و�

و�لتقنية �لتي �تبعتها يف تقدمي ق�شتي. 

.. ويف عددي������ن تاليني من جملة »�لنقاد« 

ألبث �أن  �شتاذ حنا، فل������م � ن�������رصت در��ش������ة �لأ

أتبعته������ا برد على ه������ذه �لدر��ش������ة ن�رص يف  �

أي�ش������اً.. وقد ن�رصت هذه �لدر��شات  عددين �

جميعاً يف �لكتاب �لذي �أ�شدره �حتاد �لكتاب 

�لعرب بدم�شق بعنو�ن »ن�رص �لدين �لبحرة: 

�إبد�ع ن�شف قرن.« 

كان������ت »�لنق������اد« تن�رص �أحيان������اً �أكرث من 

در��ش������ة عن »ه������ل تدمع �لعي������ون« يف �لعدد 

ع������د�د، كما لو كان  �لو�ح������د. وبد� بع�س �لأ

خا�ش������اً به������ذه �ملجموع������ة. وكان طبيعياً �أن 

ينربي �لزم������الء يف »ر�بطة �لكتاب �ل�شباب« 

للكتابة عن �لق�ش�س.. و�لدفاع عنها.. 

أ�شتطيع �لقول �ليوم، مبزيد من �لهدوء  و�

دبية �لتي د�رت  و�ملو�شوعية �إن �ملعرك������ة �لأ

حينذ�ك من حول هذ� �لكتاب، كانت تخفي 

ور�ء �لتع�ش������ب لهذ� �ملذه������ب �لفّني �أو ذ�ك 

فك������ر�ً �شيا�شياً معيناً.  وب������كل ب�شاطة ميكن 

�ل�شتنت������اج عل������ى �لنحو �لت������ايل: فقد كنت 

موؤمن������اً �إىل درجة �لتع�شب مبذهب �لو�قعية 

خر يرف�س هذ�  �ل�شرت�كية. وكان �لطرف �لآ

�ملذه������ب، مبا ينط������وي عليه م������ن فكر، وما 

أ�شكال فنية. وكنت  يرتتب عليه من عنا�رص و�

�أفهم �لو�قعي������ة �ل�شرت�كية باخت�شار �شديد، 

دبي �ل������ذي يهتم فيه  أنه������ا ذل������ك �ملذهب �لأ �

�ملبدعون بق�شاي������ا �لطبقة �لعاملة و�لفقر�ء 

�جتماعي������اً، في�شور م�شكالتهم،  و�ملهم�شني 

مب������ا يف ذلك ق�شاي������ا �لقلب، ر�بط������اً �إياها 

بامل�شاألة �لعامة للمجتمع، على نحو بعيد عن 

�لفجاجة و�ملبا�رصة. 

بعبارة �أخ������رى، فاإنه������ا �لو�قعية م�شافاً 

�إليها �للتز�م بفك������ر �ل�شرت�كية �لعلمية �أما 

دب������ي، و�إن يكن ذ�  �ل�ش������كل �لفن������ي للنتاج �لأ
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�شلة وثيق������ة بامل�شمون، فاملبدع حر ي�شوغه 

على �لنحو �لذي ير�ه و�أقدر �أن �أوجز فهمي 

للو�قعية �ل�شرت�كية: 

�إنه������ا تناق�������س �ملذه������ب �لطبيعي   -1

دب، وه������و �لذي يجع������ل �لكاتب جمرد  يف �لأ

آة.  أنه مر� م�شجل ل�شور �لو�قع، كما لو �

دب،  وهي ترف�������س �ل�شكلية يف �لأ  -2

�أي �لهتمام بال�ش������كل دون �ملحتوى، و�يالء 

دون  أك������رب،  � �هتمام������اً  �جلم������ايل  �جلان������ب 

�مل�شمون 

عندما ترف�س �لو�قعية �ل�شرت�كية   -3

مذه������ب »�ل�شكلية« فال يعن������ي ذلك �إهمالها 

�لعناية بال�شكل �لفني وجتويده. 

دب  توؤم������ن ه������ذه �لو�قعي������ة �أن لالأ  -4

ر�شالة �جتماعية، �أي ترى �أن له دور�ً خطري�ً 

ن�شاين، �أي �إن  يف �ملجتم������ع يوؤثر يف تطوره �لإ

دباء م�شوؤولون، وهذ� هو �ملعنى �لجتماعي  �لأ

و�لوطني و�لقومي لاللتز�م. 

�أردد با�شتم������ر�ر عب������ارة مارك�س  كن������ت 

ن  �مل�شه������ور: �إن ما فعل������ه �لفال�شفة حتى �لآ

ن فاملهم  أنه������م �كتفو� بتف�شري �لعامل..  �أما �لآ �

هو تغيريه. 

وقد عرب لينني عن فكرة م�شابهة �إذ قال: 

»�إن �لفك������ر ل يعك�س �لعامل فح�شب، بل يغريه 

)1(
أي�شاً.. �

و�أو�ش������ح مارك�س ما يعني������ه، على �شعيد 

دب بقوله �إن �لف������ن كان د�ئماً هو  �لف������ن و�لأ

�شلوب �لفني �لعملي لفهم �لعامل.  �لأ

و�شاغ �شتالني �لفكرة بكلمته �لتي ذ�عت: 

�لكتاب هم مهند�شو �لنفو�س �لب�رصية..  �إذن، 

ديب  ففي مثل هذ� �لتمذهب، لجمال �أمام �لأ

أو �أن يكتب وهو قابع يف  �أن يكون حماي������د�ً، �

برجه �لعاجي. وهذ� ما عناه »جد�نوف« �إذ 

دب كان م�شوؤولً«:  قال يف كتابه »�إن �لأ

»ي�شتحي������ل يف ع�رص �ل�رص�ع �لطبقي �أن 

يكون �أدب فوق �لطبقات ل يتحيز يف جانب 

من جانبي �ل�رص�ع«. 

أز�ح لين������ني �لغ�شاوة ع������ن �لعيون،  وقد �

بقوله: 

»�إن تاأكي������د�ت �لرجعي������ني من كل �شنف 

ولون، ب�شاأن ��شتقالل �لفن عن �حلياة، تغطي 

)2(
دفاعهم عن م�شالح طبقاتهم �مل�شتثمرة.«

دب ل ميك������ن �أن يكون حمايد�ً،  �إذ�ً ف������الأ

دب بعي������د�ً عن �شاحة  »ف������اإن جمرد ك������ون �لأ

�ل�رص�ع، ه������و يف �لو�قع حتي������ز �إىل مع�شكر 

)3(
�لرجعية«

دب، فال  وماد�م �حلي������اد مرفو�شاً يف �لأ

ديب �ب������ن جمتمعه وطبقته  بد �أن يك������ون �لأ

و�ملرحل������ة �لتاريخية �لت������ي يعي�شها. ومن ثم 

فه������و جزء م������ن جمتمعه وتاريخ������ه ينفعل به 

ديب عن طبقته �ملتعبة  ويفعل. وق������د يعرب �لأ

�لطالع������ة، مثلم������ا ميكن �أن يع������رب عن طبقة 
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�جتماعية �أخرى تنه������ار.. �أو عن تناق�شات 

�جتماعي������ة..  خالل �ل�رص�ع، تبزغ منها قيم 

وحقائق جديدة. 

فكار  وهكذ�، فمن قبل �أن تتبلور �لقيم و�لأ

و�لقت�شادي������ة  و�ل�شيا�شي������ة  �لجتماعي������ة 

و�لثقافية يف �لن�شف �لثاين من �لقرن �لتا�شع 

ع�������رص، يف مذ�هب �شيا�شي������ة كال�شرت�كيات 

�ملختلفة وبينها �ل�شرت�كية �لعلمية، ومذ�هب 

و�لنطباعية  و�لو�قعي������ة  كالطبيعي������ة  فنية، 

أدباً  أدب������اء كتبو� � و�لف������ن للفن.. �إلخ..  ظهر �

و�قعي������اً عرب عن ق������وى �جتماعي������ة جديدة 

طالع������ة، يف بع�س �ملفا�شل �لتاريخية �لهامة 

مثل: موليري و�رصفانت�س وفولتري، ويف �لقرن 

�لتا�ش������ع ع�رص ظهر هوغو وزول وتول�شتوي.. 

يف �لطريق نف�شه. 

... مل يكتم »�نغلز« �إعجابه بعمل بالز�ك 

ن �لكاتب  �لكب������ري »�لكوميدي������ا �لب�رصي������ة« لأ

�لفرن�شي 

»��شطر لل�شري يف عك�س عو�طفه �لطبقية 

أري�شتوقر�طييه  �خلا�شة« و»ر�أى حتمية نهاية �

عز�ء وو�شفهم باأنهم ل ي�شتحقون م�شري�ً  �لأ

�أف�ش������ل« وّعد »�نغلز« ه������ذ� �لعمل »من �أكرب 

أبرز مز�يا بالز�ك  �نت�شار�ت �لو�قعية، ومن �

)4(
�ل�شيخ«

أ�شاد مارك�س نف�شه ب�شك�شبري قائاًل: �إنه  و�

و�شف طبيعة �ملال و�شفاً متاز�ً، و�إنه ك�شف 

خا�شتني للم������ال، �أولهما بقول������ه: �إن �ملال 

لوه������ة �ملنظورة و�إنه يب������دل �لف�شائل  هو �لأ

مور  أد�ة لختالط �لأ �إىل �أ�شد�ده������ا، و�إن������ه �

وتزييفها بوجه �شام������ل. وثانيتهما بقوله: �إن 

�ملال هو �لو�شيط �لع������ام بني �لنا�س يوؤثر يف 

 )5(
عالقاتهم �لجتماعية.

أننا طبقنا ه������ذه �لنظرية �ملعيارية  ول������و �

أينا فيه، على �ختالف  أدبنا �لعربي لر� عل������ى �

آثار�ً ذ�ت طابع تقدمي حقيقي، من  ع�شوره، �

حيث �لنظر �إىل �لقوى �لجتماعية �لطالعة، 

و�لتناق�ش������ات �لت������ي حتكم حرك������ة �ملجتمع 

�لتاريخي������ة، و�لطبقات �ملنه������ارة، و�ل�رص�ئح 

�جلديدة. و ن�شتطيع �أن نقدم �أمثلة كثرية من 

مقام������ات بديع �لزمان �لهمذ�ين و�حلريري، 

ول�شيم������ا »�ملقامة �مل�شريي������ة« �لتي ت�شبه يف 

بع�س جو�نبها، من حيث �لك�شف عن �لنعمة 

�ملحدثة م�رصحية موليري »�لبورجو�زي �ملتمدن   

»G entilhomme Le bourgeois
أدباً و�قعياً تقدمياً يف »كليلة  ونحن نرى �

دب �ل�شغري«  دب �لكب������ري و»�لأ ودمن������ة« و»�لأ

لب������ن �ملقفع، ويف »�لبخ������الء« للجاحظ ويف 

�شفه������اين، ويف  بي �لف������رج �لأ غ������اين« لأ »�لأ

أب������ي �لعتاهية، و�شخرية �أبي نو��س  زهديات �

�إلخ. 
 )6(

و�شخط �أبي �لعالء وحقد �ملتنبي.. 

خ������رية من ع������ام 1954  ي������ام �لأ ...يف �لأ

ب������ني �خلام�س ع�رص و�خلام�س و�لع�رصين من 
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دباء  أيلول، عقد يف مو�شكو �ملوؤمتر �لثاين لالأ �

�ل�شوفيت، وقد ح�رصه �لناقد �للبناين �لر�حل 

�لدكتور ح�شني مروة  فكتب، عنه تقرير�ً ن�رص 

يف جمل������ة »�لثقافة �لوطني������ة« �ل�شهرية �لتي 

كانت ت�شدر يف بريوت. ثم ن�رص هذ� �لتقرير 

أدبية« �شدر عن د�ر  يف كتاب بعنو�ن »ق�شايا �

�لفكر بالقاهرة عام 1956. 

وق������د �أعانني م������ا ذك������ر يف �لكتاب على 

أل������ة �لو�قعي������ة �ل�شرت�كية �لتي  هام�������س م�شا

نوق�شت بح������دة حيناً وعمق وتو�ش������ع �أحياناً 

على جالء جو�نب هذ� �ملو�شوع جميعاً. من 

أل������ة �يجابية �لبطل يف �لعمل  ذلك مثاًل م�شا

أو �شلبيته. وقد بح������ث ق�شطنطني  دب������ي � �لأ

�شيمونوف هذه �لق�شية يف تقريره، فعاد �إىل 

بطال �ملمتازين دون نقائ�س  »ق�شية ت�شوير �لأ

و�رص�ع يف حياتهم« فقال: »�إن �لكتاب �لذين 

ي�ش������ورون �أبطالهم هك������ذ�، ي�رصون باحلياة 

دب �أن ينا�شل  دب مع������اً، فاإن و�ج������ب �لأ و�لأ

�لف�شاد يف �ملجتم������ع، فاإذ� �شور �ملجتمع من 

غري ف�ش������اد، فقد كذب وخ������دع �ل�شعب عن 

حقيقة �أو�شاعه، م������ع �أن كل مابلغه �ل�شعب 

ن يف بناء  �ل�شوفييت������ي من جن������اح حت������ى �لآ

�ل�شرت�كي������ة، مل يبلغه من غري �������رص�ع. بل.. 

ل ي������ز�ل يف حياة هذ� �ل�شعب نا�س فا�شدون 

 
)7(

خمربون«. 

�ل�شاع������ر  دع������وة  �شيمون������وف  و�نتق������د 

�لد�غ�شت������اين ر�ش������ول حمز�ت������وف �إىل جعل 

دب �أدب ف������رح فح�شب، قائ������اًل: �إن هذ�  �لأ

ي������وؤدي كذلك �إىل خ������د�ع �ل�شعب عن بو�عث 

�حلزن يف حياته. وذكر �شيمونوف يف تقريره 

�له������ام »�أن كتباً كثرية �ش������درت عندنا وهي 

ت�ش������ور �ل�شعب باأ�رصه ق������د ��شرتك يف �لثورة 

أكتوبر �ل�شرت�كية – عن علم ووعي،  – ثورة �
م������ع �أن كثريين منه������م مل يكونو�..  على �شيء 

) 8 (
من �لوعي.«

و�نتقد �شيمون������وف �لتلفيق و�لبهتان يف 

أي�شاً فهن������اك رو�يات »ت�شور �لبطل  دب � �لأ

مر غارق������اً يف �مل�شكالت، يف �مل�شنع  �أول �لأ

أيام يف  أو ب�شعة � مث������اًل، ثم ما يلبث يوم������ني �

�شياق �لرو�ية حتى يتغلب على هذه �مل�شكالت 

)9(
جميعاً، ويحلها حاًل �شهاًل ي�شري�ً. 

ألك�شندر  ... ورك������ز �لكاتب �ل�شوفييت������ي �

فاديي������ف �لذي ��شته������رت رو�ياته �ملرتجمة، 

أولهما  أم������ام �ملوؤمتر على �أمرين: � يف تقريره �

دب يف تلك �ملرحلة  أنه ي������رى �أن و�ج������ب �لأ �

أ�شمالي������ة.  �لر� يديولوجي������ة  �لإ ينا�ش������ل  �أن 

أنه رف�س بق������وة و�رص�حة نظرية  وثانيهم������ا �

»�لفن للفن« معت������رب�ً �إياها نظرية ل وطنية: 

 .cosmopolitan 
)10(

كوزموبوليتية

... ومن �لذي������ن حتدثو� يف هذ� �ملوؤمتر 

�لهام ق�شطنط������ني فيدين، وقد ندد بالكتاب 

خرية �إىل �إهمال  �لذين �جتهو� يف �ل�شنو�ت �لأ
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�ل�ش������كل �لفني، و�أهاب بالكت������اب و�لنقاد �أن 

يهتمو� �هتماماً بالغ������اً بال�شكل �لفني. و�أكد 

دب لي�س يعني  �أن �لهتم������ام بال�ش������كل يف �لأ

ن �ل�شكلية مبفهومها  �لرجوع �إىل �ل�شكلية، لأ

)11(
�لقدمي ترجع بنا �إىل نظرية: �لفن للفن.

أل������ة كرث  .. وتوق������ف فيدي������ن عن������د م�شا

�جل������دل و�حلديث حوله������ا يف �خلم�شينات، 

عند مناق�ش������ة �لو�قعية �ل�شرت�كية، تلك هي 

أو ما ي�شمى �أحياناً  م�شائل �لقلب و�لعو�طف، �

»�لرومان�شي������ة« وهي �شيء خمتلف متاماً عن 

»�لرومان�شية« كمذهب �أدبي ظهر بعيد �لثورة 

�لفرن�شية. 

قال فيدي������ن: »�شدرت كت������ب رومان�شية 

يف �لحت������اد �ل�شوفييت������ي، ومل يق������ل �أحد �إن 

ه������ذه �لكتب خارج������ة عن نط������اق �لو�قعية 

)12(
�ل�شرت�كية.«

.. كانت ه������ذه روؤيتي ملذه������ب �لو�قعية 

�ل�شرت�كي������ة �ل������ذي �نطلق������ت يف ق�ش�������س 

وىل »هل تدم������ع �لعيون« من  جمموعت������ي �لأ

�إمياين به. 

وخالل �ملناق�شة يف منزل �ل�شاعر �شوقي 

بغد�دي، �أثري كثري من �مل�شائل �لتي عر�شتها 

حاديث  قبل قليل وكم متنيت ل������و �ُشجلت �لأ

و�ملد�خ������الت �لتي د�رت ب������ني �لكتاب، لدى 

عر�س �لكتاب..  ولكن هيهات.. 

على �أن تلك �ملجموعة يف �شنة �شدورها 

أنها �شدرت  تلك، متيزت باأهمية خا�شة، ذ�ك �

وق������د �شبقها �أقل من ع�رص جمموعات، ميكن 

�شلكها يف عد�د �لق�شة �لق�شرية �حلديثة. 

... وعلى �لرغم من �لدر��شات و�ملقالت 

�لكث������رية �لتي كتبت عن هذه �ملجموعة، فقد 

أنفا�شي،  لتق������ط � أتوق������ف قلياًل لأ أي������ت �أن � ر�

دبي.  و�أعيد �لنظر يف طريقي �لأ

بلى لقد ن�رصت ب�شع ق�ش�س ق�شرية يف 

أتها بعد  تلك �لفرتة، لكنها مل تعجبني حني قر�

زمن من ن�رصها ب������ني عامي 1957- 1958، 

فاأ�شقطتها من ح�شاب �ملجموعة �لق�ش�شية 

�لتالي������ة �لتي �شدرت بعد زمن طويل ن�شبياً: 

ع������ام 1972، ع������ن وز�رة �لثقاف������ة بدم�شق، 

أن�شودة �ملرو�س �لهرم«. بعنو�ن »�

أن������ا توقف������اً، يكون مبثابة  .. لق������د �أردت �

أو ��شرت�ح������ة ب������ني مرحلت������ني، لكن  حمط������ة �

أم������ر�ً �آخر، فط������ال زمن  �لظروف �ش������اءت �

حد�ث �لز�خمة  �لتوقف وط������ال.. وتتالت �لأ

�حلافل������ة، وبع�شها كان �شعب������اً للغاية  فمن 

�ل������زو�ج �ملبكر، �إىل �للتح������اق بكلية �شباط 

د�ء خدمة �لعل������م ،�إىل �ل�شجن،  �لحتي������اط لأ

وم������ن �شجن �إىل �شجن..  وم������ن �شجن �أخري�ً 

�إىل �لت�رصد زهاء ثالث �شنو�ت يف لبنان. 

بل������ى، كانت كلها جت������ارب عارمة كبرية، 

ما تز�ل على �لرغم م������ن عظمتها حمتفظة 

ب������كل بكارتها يف �لذ�كرة، مع �أين قاربتها يف 
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بع�س ق�ش�شي �لق�ش������رية �لالحقة، وكانت 

يل م�رصوع������ات رو�ئية كتبت يف بع�شها زهاء 

مئت������ي �شفحة..  لكنها مل تكتم������ل و�أرجو �أن 

يك������ون يف �لعمر مت�شع للع������ودة �إليها و�أرجو 

أي�ش������اً �أن تت������اح يل كتابة �جل������زء �لثاين من  �

»جتربتي يف �لق�شة �لق�شرية«.
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ن�س������ان يف مراحل حيات������ه املختلفة جتعله  اإن امل�س������كالت الت������ي تواجه الإ

أيه. فهو يواجه العنف من البيت-  ينتق������ي جمرباً ال�سلوك الذي يراه منا�سباً برا

واملدر�س������ة والعمل واجلامعة. واحل������روب والف�س������اد وال�سطرابات وال�سغب 

وكذل������ك يف اغرتاب الكثري من �رشائحن������ا ال�سكانية بع�سها عن بع�ض، وتزايد 

ال�سكان والتلوث.. اإلخ كل ذلك يخلق عنده العنف والعدوان ويتزايدان ب�سكل 

مطرد، وهذا ي�سكل حاجزاً كبرياً �سد تكيفه مع الواقع الذي يعي�سه.

باحثة يف �لرتبية وعلم �لنف�س

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

ò

طفال واملراهقني العنف عند الأ

❁
�شهام �شباط
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 كيف نحمي �أنف�سنا وغرينا؟ �أطفااًل 

كّنا �أم �أهل.

اإن العن������ف ال������ذي نراه كل ي������وم ويف كل 

�سواق..  اأنحاء العامل يف ال�سوارع واملدار�س والأ

أنا�ساً مل يرتكب������وا اأي اإثم. ذنبهم  ي�سته������دف ا

أنهم يعي�سون يف جمتمع، العنف فيه  الوحيد ا

جاهز ملحاكمة ه������ذا املجتمع وتغييبه. اإنهم 

أنهم خمتلفون ب�سبب العرق  أنا�س عيبهم كله ا ا

أو الوظيفة. أو البيئة الجتماعية ا ا

ن�سان بطبعه خيرِّ بالفطرة يحب العي�س  الإ

�سدقاء.  قارب- الأ هل- الأ خري������ن: الأ مع الآ

يتكيف ويتاأقلم وين�سجم معهم رغم الختالف 

والفروق الفردية يف ما يحبون وما يكرهون 

»فهو كائن اجتماعي«.

وم������ن خالل هذا التفاعل نتعلم املواجهة 

أو التواف������ق مما يجعل احلياة ممكنة �سعيدة  ا

وجميلة لكن جند يف حياتنا اأن اأطفال اليوم 

خر ورغباته  متمردون. ل يحرتمون اإرادة الآ

م.ولذلك  أو الأ ب ا خر هو الأ حتى ل������و كان الآ

عدم تلبية رغباته ت������وؤدي اإىل العنف لتجاوز 

املعوق������ات التي تقف يف طري������ق حتقيق ما 

أردنا للعنف  يريد. فلذلك علينا باحلوار اإذا ا

اأن يقف.

لقد ظهرت نظريات كثية �رسحت وف�رست 

العنف والعدوان على املجتمع والذات، وكٌل 

يغني عل������ى لياله. فمنهم من قال �إن �لبحث 

فر�د �لذي يتم �لتحكم به  �لتجريبي على �لأ

بدق������ة �شديدة هو �لذي يوفر �ملفتاح �لوحيد 

لفه������م �ل�شلوك �لع������دو�ين، حتى ل������و كانت 

�أبحاث كهذه تق�رص نف�شها حكماً على �أمناط 

�لعنف �لأخف �لت������ي ميكن بحثها ومتابعتها 

خ������ر في�شعر �أن  أم������ا �لبع�س �لآ يف �ملخت������رب �

�ملر�قبة �لطبيعية للتعامالت �لعدو�نية �لتي 

حتدث ب�شورة طبيعي������ة كمعارك �أو حروب 

�رص، �أو  �لع�شابات مث������اًل �أو �خلالفات يف �لأُ

أو �لعمل.. هي �لطريقة �لف�شلى.  �ملد�ر�������س �

أية نظرية للعدو�ن  يف حني يوؤكد �آخرون �أن �

و�لعنف م�شتمدة فقط من بحوث جترى على 

�لب�������رص ل بد �أن تكون ناق�شة، �إنهم يف�شلون 

�أن يدر�ش������و� �ل�شلوك �لع������دو�ين عرب �لطيف 

�لكامل لتاريخ ن�شوء �لعرق.

�إذن نخل�س من هذه �لنظريات مبا ي�شبه 

و�شع ثالثة عمي������ان يحاولون و�شف فيل يف 

�لوقت �ل������ذي ل ي�شتطيع في������ه كل منهم �إل 

مالم�شة جزء منه.

لكن رغم ه������ذه �خلالفات فهناك نقاط 

�شا�������س ملعظ������م �ملناهج  م�شرتك������ة ت�ش������كل �لأ

�لنظرية �لتي تتناول م�شكلة �لعدو�ن و�لعنف،  

أ�شكال �ل�شلوك  فهما بالنتيجة �شكالن م������ن �

ن�شطة �لب�رصية  ن�شاين �لب�رصي، وجلميع �لأ �لإ
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عو�م������ل عامة لبد من �أخذها بعني �لعتبار 

ن�شطة: �إذ� توخينا تف�شري هذه �لأ

ول �شندعوه با�شم �لتحري�س  - فالعامل �لأ

ن�شان  ونعني به تلك �لقوى �لكامنة د�خل �لإ

أو ت�ش������ريه باجتاه  أو تدفعه � و�لت������ي حترك������ه �

أو  خرين، � �لقي������ام بالعنف. �إّما للدفاع عن �لآ

أو لزيادة  أو �إر�ش������اء لع�شاباتهم � عن ذو�تهم �

نفوذهم.

- �لعامل �لثاين ه������ي �لكو�بح، و�لكو�بح 

هي �لعو�م������ل �ملوج������ودة يف �شخ�شية �لفرد 

و�لتي تعار�س �لتعبري �ل�رصيح عن �لعدو�ن.

- وهكذ� يغدو �لحتمال كبري�ً يف غياب 

�لكو�ب������ح �لد�خلية �أن يت�������رصف �ملرء بفعل 

�لع������دو�ين، ويق������ول »فرويد« باأن  حتري�شه 

�لكو�بح تتطور من خالل عملية �لتفاعل مع 

�شا�شي لدى �لفرد  �لبيئ������ة فعن�رص �لكب������ح �لأ

أثناء �لبدء  نا �لعليا �لتي تتط������ور يف � ه������ي �لأ

أف������ر�د �أ�رصته  وىل مع � بعالق������ات �لطف������ل �لأ

ذ�ته������ا. ويق������ول »دولرد« �إن �لعقاب وتوقع 

أ�ش�س �لكو�بح عند �لفرد. �لعقاب ي�شكالن �

له������ذ� نق������ول �إن �لعنف و�لع������دو�ن هما 

دلي������الن لعدم �لت������ز�ن �لنفعايل عند �لفرد 

وه������ذ� �لجتياح �ل�شاف������ر حلياتنا يف جميع 

قوى  ماكن يف ع�������رص �ل�شتهالك حيث �لأ �لأ

كرث غنًى. وبات������ت �لفرقة و�لبعد بني  ه������و �لأ

ولد، وتط������ور و�شائل �لتكنولوجيا  هل و�لأ �لأ

باعتقادي  نرتنت  و�لإ �لتلفزيون������ات  وخا�شة 

أنها َطوَّرت �لعن������ف ومّنته وغذته يف نفو�س  �

�أولدن������ا و�أخذت �جلزء �لكبري من عو�طفهم 

و�أحا�شي�شهم وجففتها وجعلتها قا�شية ه�شة 

بعيدة عن �لرت�بط و�حلب و�حلنان.

أّدى �إىل �ملزيد من �ل�شلوكيات �ل�شلبية  ما �

ن�شاين �ملعا�������رص. ل�شك  جت������اه جمتمعن������ا �لإ

�أن �لعن������ف كامن فينا من������ذ ولدتنا ولكن يف 

حدوده �ملعقولة �لتي حتفظ لنا �لبقاء »غريزة 

خرين  يذ�ء �لآ �لبق������اء« ولكن عندما يتعدى لإ

أنف�شنا وذو�تنا، فهنا �لطامة �لكربى. فنحن  و�

كاأطفال �لعن������ف فينا فطري ولكنه غري موؤٍذ 

هل تنظيمه  خرين. فيجب عل������ى �لأ لنا ولالآ

أو ن�شيانه. وتهذيبه بدلً من جتنبه �

ننا نعرف جميعاً �أن �أي �شلوك عدو�ين  لأ

������ا نف�شية �أو ج�شدية  أ�شباب �إمَّ ل ب������د له من �

و�إ�شباع هذه �لرغبات عند �لطفل مثاًل تغلق 

�لباب يف وجه »�له������و« �لعنيف عنده. ولكن 

يتب������ادر �إىل ذهننا كاأهل »ه������ل نحن عنيفون 

أو �ملر�هق  و عدو�ني������ون« حتى ي�شبح طفلنا �

يف بيتنا عدو�نياً �أو عنيفاً جتاه نف�شه وجتاه 

خرين؟! �لآ

ه������ل �إذ� روؤو� يف طفلهم  - كثري م������ن �لأ

أنه ي�شبههم عندما  �شلوكاً �إيجابياً يردونه �إىل �

أنهم كانو� مطيعني كاأطفالهم،  كانو� �شغار�ً، و�

ن.  أنهم كان������و� متفوقني مث������ل �أطفالهم �لآ و�
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ولك������ن! عندما ي�شتنكرون �شل������وكاً �شلبياً من 

�أطفالهم يت�شاءلون من ي�شبه هذ� �لطفل يف 

�شلوكه �إنه بعي������د عنَّا ل ي�شبهنا من �أين جاء 

أو  أو �ل�شلوكيات �أو هذ� �لعنف � لفاظ � بهذه �لأ

هل ولكن نقول نحن  هذ� �لعدو�ن! فيحتار �لأ

طفالنا �لنجاح و�لتف������وق و�ل�شلوك  نح������ب لأ

�جليد ومل ولن نرغ������ب باأن يكونو� عدو�نيني 

خرين. ولكن  أنف�شهم وم������ع �لآ وعنيف������ني مع �

أيدينا  علينا كاأه������ل �أن نعرف باأن طفلنا بني �

�أمانة »ل �إفر�ط ول تفريط« يف جتميل �لعامل 

�ل������ذي نعي�شه ويعي�شه، فعلي������ه منذ �لطفولة 

�أن يتحمل م�شوؤولية �شلوك������ه ويثق باإمكاناته 

مدفوعاً بالت�شجيع ح�شب طاقاته وموؤهالته 

»�حلياة  �ل�شحيح������ة  بالتعليم������ات  حمم������اًل 

فيها �حلب و�لك������ره، �جليد و�ل�شيئ، �لعنف 

و�لعدو�ن، �ملحبة و�ل�شالم«.

فالعنف ياأتي م������ن �لد�خل ��شتجابة ورّد 

فعل على عنف قادم من �خلارج.

ويج������وز للطفل ب������اأن تك������ون نتائج عنفه 

�شلوكاً لي�س مبا�رص�ً على �لعنف �ملوجه نحوه 

نه  م������ن �خلارج فقد ي�شقطه عل������ى �آخرين لأ

أو و�جه  ب، � �رصة م������ن �لأ و�جه عنف������اً يف �لأ

قر�ن.. عنفاً ما من �لأ

وكذلك قد نو�جه طفاًل يعاين من ولدة 

»ُرهاب« يظهر لدي������ه نتيجة �حلماية �ملبالغ 

هل فنج������ده يخاف من كل  فيه������ا من قبل �لأ

�شيء حوله. من �حليو�نات، من �لغرباء، من 

�شياء.. وهذ� ما يعوده على �أن يكون جباناً  �لأ

عندم������ا يكرب. فاق������د�ً لل�شهي������ة، مدمناً على 

�ملخدر�ت. وحتى �لنتحار �أحياناً. 

أ �لعام للعنف هو جلوء �لنا�س  - �إذن �ملبد�

�إلي������ه بغية حل �لنز�عات بينهم حول م�شالح 

معينة وه������ذ� ينطبق على ملك������ة �حليو�ن 

ن�شان ف�شل  كله������ا. تلك �لتي ل ي�شتطي������ع �لإ

أنه بالن�شبة  نف�شه عنها، لكن ما ل �شك فيه �

ن�شان حتدث �أي�شاً �رص�عات يف �لر�أي قد  لالإ

ت�شل �إىل �أعل������ى درجات �لختالف تقت�شي 
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أ�شلوباً �آخر حلله������ا فيلجاأ �إىل �لعدو�ن  من������ه �

و�لعنف »�ل�شيادة ملن ميلك �لقوة« هذه �لقوة 

ى عند  أثناء �حلروب فيجب �أن تنمَّ مطلوب������ة �

نه بر�أيي هذ� حق  �ل�شباب ل�شمان وجودنا. لأ

أو �لعد�لة �جلديدة ل بد لها  و�حلق �جلديد �

من حتقيق �������رصط �شيكولوجي. هذ� �ل�رصط 

كرثية ثابتة ود�ئمة. �إذ  هو �أن تكون وحدة �لأ

ل������و �أن �لوحدة حتققت فق������ط بغية مو�جهة 

ألغيت بعد هزميته،  فرد م�شيطر و�حد ث������م �

مر وكاأن �شيئ������اً مل يكن، ذلك �أن  ف�شيك������ون �لأ

�أول من يجد يف نف�شه �لقوة �لكافية �شي�شعى 

مرة �أخرى لفر�س هيمنته عن طريق �لعنف 

و�شتتكرر �للعبة ذ�تها �إىل ما لنهاية. من هنا 

كان ل بد للجماع������ة من �أن تُدعم با�شتمر�ر 

نظم������ة �لتي تتوقع  و�أن تنظ������م و�أن ت�شع �لأ

م�شبقاً خطر �لتمرد، ولكي يتم �لتغلب على 

�لعنف يج������ب �أن ينتقل �إىل وح������دة �أكرب من 

�لفرد وه������ذه �لوحدة يتحقق متا�شكها بقيام 

رو�بط عاطفية بني �أفر�دها.

�إذ من �ملوؤكد �أن �لطفل و�ملر�هق �لعنيف 

������ى يف �شلوك �أفر�دها  حت������ّدر� من �أ�رصة تغ�شَّ

أكان �لعن������ف فيزيائياً »ب�شبب  �لعن������ف �شو�ء �

�إدم������ان �لكح������ول« - �لذي ي������وؤدي �إىل عنف 

يذ�ء  لحق. كال�رصب مثاًل �أو حتى �لت�شبب بالإ

و�جل������روح - �أو عنفاً �أخالقي������اً كالنز�عات 

�رصية »�لطالق مث������اًل« و�لتي ت�شو�س بيئة  �لأ

�لطفل وت�شم �شلوكه بالعنف، فهذ� ما يجعل 

�شلوك �لطفل يف حالة من �لتحفز �لد�خلي 

�جلاه������ز ي�شتخدم������ه عند �ل�������رصورة. فاإذ� 

ا �أن ن�شلك �لعنف ونو�جه  و�جهن������ا م�شكلة �إمَّ

أو �أن نكبت������ه يف �أعماقنا ولكن هذ�  �مل�شكلة �

َل.  أُجمِ ل يعني �أن �لعنف مات يف د�خلنا �إمنا �

ومتى �أ�شبح �جلو مالئماً له خرج على �شكل 

رد�ت فعل عنيفة ومفاجئة.

حيان  - و�لت������ي نقول عنه������ا يف بع�س �لأ

أنها تر�كم������ات �نفعالية مكبوتة ونائمة حتى  �

يظهر �لو�ش������ط �ملالئم لها فاإنها �شتخرج �إما 

أو غ������ري مقبولة �أي �أحياناً قد تظهر  مقبولة �

�نفع������الت ل تتالءم م������ع �ملوقف �لذي نحن 

ب�شدده »فنق������ول �ل�شعرة �لتي ق�شمت ظهر 

�لبعري«.

»�لعن������ف ل������دى �لكبري و�ل�شغ������ري يتبّدى 

يف حرك������ة ج�شمي������ة كرد فع������ل دفاعي �شد 

خر«. �لآ

فالولد �لذي حرم من �أمه �شغري�ً �شيكون 

رد فعله حرمانها منه و�شيُ�شعد عندما ير�ها 

تبكي حزينة لبعده عنها فيتلذذ هو بذلك يف 

حالة دفاع عن �لنف�س.

فاملر�هقون غالباً ما يق�شون على �أهلهم 

أ�شياء كانت مكبوتة لديهم  وذو�تهم هرباً من �

أو  منذ �شغرهم مل ي�شتطيعو� �أن يعربو� عنها �

يخرجو� بها م������ن د�ئرة �لالوعي و�لال�شعور 
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حباط، �لف�شل،  نتيجة فقد�ن �لعاطف������ة، �لإ

�ل�شخرية، عدم �لثقة..

وهك������ذ� ي�شبح �أحيان������اً �أطفالنا �ملحبوبون 

ظاهري������اً �شمن �لعائلة مطبعني »مثلني« لهذ� 

�ل�شلوك، مر�هقني كريهني يف �خلارج، يتفجر 

أنا�س غري �أهلهم.  عنفهم �ملكبوت �ملتاأخر. جتاه �

و�أحيان������اً جت������اه ذو�ته������م، فيغ������دون حمبطني، 

ح�ش������اء�ت �إىل �أن ن�شبة  �نتحاري������ني. وت�شري �لإ

�لنتح������ار ب������ني �ملر�هقني تتج������اوز كل حالت 

�لنتحار يف �ملر�حل �لعمرية �ملختلفة.

�إن �أخطاءن������ا يف تربي������ة �أطفالنا جتعلهم 

�شعفاء يف حتديد هويتهم �إذ تقت�رص عندهم 

أن������ا= �إح�شا�س بالذ�ت  نا �ل�شعيفة على »� �لأ

خري������ن« ولكنه������م باملقابل  و�ملكان������ة ب������ني �لآ

ميلكون ه������ذ� »�لليبيدو من �لعنف �لغريزي« 

ب�شبب ه������ذ� �لهتمام �ملبالغ ب������ه بالتغذية، 

و�ل�������رص�ب، و�ملنافع �ملبا�������رصة، لنجد �أمامنا 

بالنتيج������ة، مر�هق������ني يتحول������ون �إىل �لعنف 

و�لتعدي. �إذ يق������وم �أحدهم بالقتل من �أجل 

أو فتاة يحبها. �أو �خلنق  أو �شيارة، � قمي�������س، �

من �أجل حمفظة..�إلخ.

- �إن هذ� �لعنف �حلايل، هو عنف هوؤلء 

أنف�شهم  �لذين مل يتمكن������و� من �لتعبري ع������ن �

ب�شكل مثقف، وما ز�لو� �شجناء غريزة �لتملك 

�مل�شحون بها وجد�نهم، فقد حلَّ �ل�شتهالك 

�ملبا�������رص حم������ل �لنفت������اح على �لع������امل وعلى 

خ������ر وعلى �خليال وعل������ى �لثقافة، وعلى  �لآ

�لت�شعيد �لذي يعو�������س �لنق�س، و�جتاحت 

نا  أنانا« و»�لأ �حلمالت �لدعائي������ة منازلنا و»�

عل������ى« وت�شوه������ت نفو�شن������ا بح������ب ذ�تنا  �لأ

أنا وبع������دي �لطوفان«  لدرج������ة �خلط������ورة »�

ف������ر�د خطر�ً كبري�ً بعيد�ً عن  و�شكلت من �لأ

نظم������ة. وهذ� ما  �ش������ول و�لأ كل �لقي������م و�لأ

يعده �لع������امل باحل�شارة �لتي متتاز بخا�شتني 

أ  كرث �أهمية: تقوي������ة �لفكر �لذي بد� هم������ا �لأ

يحك������م �لغر�ئ������ز نف�شها وحيويته������ا وتذويت 

»�أي �إ�شفاء �ل�شبغ������ة �لذ�تية على �لدو�فع« 

بكل ما لذلك م������ن ح�شنات و�أخطار لحقة، 

ن هي يف حال������ة تعار�س تام مع  �حل������رب �لآ

�ملوقف �لنف�شاين �لذي فر�شته علينا �لعملية 

ن  �لثقافية وله������ذ� �ل�شبب نحن م�شطرون لأ

نعرت�س عليها، �إذ ل ميكننا قط �أن نتحملها 

وهذ� لي�س رف�شاً فكري������اً وعاطفياً وح�شب 

فنح������ن �ملنا�رصين لل�شالم، لدينا نفور بنيوي 

أو �إذ� جاز �لقول فرط  أ�شا�شي م������ن �حلرب � �

ح�شا�شية مت�شخم �إىل �أكرب درجة و�حلقيقة 

يب������دو وكاأن �نخفا�س �ملقايي�س �جلمالية يف 

�حلرب يلعب دور�ً يف �عرت��شنا عليها �أ�شغر 

بكثري من �لدور �لذي تلعبه فظاعات �حلرب 

و�أهو�لها.

لكن ك������م ينبغي علين������ا �أن ننتظر �إىل �أن 

ت�شب������ح بقية �جلن�س �لب�������رصي حمبة لل�شالم 
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أنها  أي�شاً؟! ل جو�ب على هذ� �ل�شوؤ�ل. بيد � �

قد لتكون طوباوية منا �أن ناأمل يف �أن يوؤدي 

هذ�ن �لعامالن �أي �ملوقف �لثقايف و�خلوف 

�مل������ربر من عو�قب �حل������رب يف �مل�شتقبل �إىل 

و�شع نهاية لعمليات �شن �حلروب �شمن فرتة 

زمنية ق�شرية، و�إذ� كنا عاجزين عن تخمني 

أو �لفرعي������ة �لتي قد  �مل�شال������ك �لرئي�شي������ة �

مر �لوحيد �لذي  يتحقق به������ا هذ�، �إل �أن �لأ

ن�شتطيع قوله: �إن كل م������ا يعزز منو �لثقافة 

و�حل�شارة يعمل يف �لوقت نف�شه �شد �لعنف 

و�لعدو�ن.

ملاذا اأكون عنيفًا؟

أ�������رص مت�شاهلة  طفال من � �إذ� حت������در �لأ

خ������ر، ه������ل تعلمون  أو لآ يف �لرتبي������ة ل�شب������ب �

أنكم بت�رصفكم ه������ذ� �شوف توؤهلون �أطفالً،  �

يتهيب������ون �ملو�جهة ويتهربون منه������ا، �أطفالً 

خطار ويهربون  �نهز�مي������ني ي�شعفون �أمام �لأ

من مو�جهتها، ورمبا جل������وؤو� �إىل �ملخدر�ت 

وبدون �شجة جُتمد فيهم �حلياة، وقد تودي 

بحياتهم.

طف������ال من �أ�رص قا�شت  أّم������ا �إذ� حتدر �لأ �

�لكب������ت و�حلرمان فباتو� يعط������ون �أطفالهم 

ب������ال ح������دود وهذ� ح������ال معظ������م �لعائالت 

�لي������وم فاإنكم تعدون للحياة �أطفالً منطويني 

أنف�شه������م. �إذ �إن  يعج������زون عن �لدف������اع عن �

�أهلهم كانو� يلب������ون لهم كل طلباتهم ب�شهولة 

وي�رص دون �أي مو�جهة �أو مانعة.

هذ�ن �لنمطان يوؤديان �إىل �لرج�شية عند 

�لطفل منذ ولدته »كل �شلوكاته ي�شتجيب لها 

ر�شاء ذ�ته«. �لكبار لإ

هل. - �ل�شقاق بني �لأ

- �لغرية وخا�شة عند قدوم طفل �آخر يف 

وقت مل يحل فيه �لطف������ل بعد م�شكلته ب�شاأن 

�������رصة »فيغدو ملكاً خملوعاً عن  مكانته يف �لأ

�لعر�س«، فلذلك جند عنده �لعنف �شد �أخيه 

أو �شحبه لرتكه ي�شقط، فهو  أو �أخته. ب�رصبه � �

بنظره »�لكائن �لعدّو ل������ه«. فقد �أخذ مكانه 

يف �لرعاية و�حلب و�لهتمام، فاأحياناً ي�شع 

�لو�شادة على وجهه. يلعب معه بق�شوة. يعنفه 

باللفظ، ي�رصخ بوجهه. و�أحياناً قد يكون لعبه 

معه موؤذياً. فاملكانة �لجتماعية لدى �لطفل 

و�لبالغ تلعب دور�ً هاماً يف نظرته لذ�ته. 

حباط يوؤدي  حب������اط: �إن وج������ود �لإ - �لإ

أ�ش������كال �لع������دو�ن و�نطالقاً  �إىل �ش������كل من �

من �مل�شاهد�ت �ليومية ف������اإن �لف�شل �لد�ئم 

و�لر�ش������وب و�لتخل������ف �لدر��ش������ي و�لنظ������رة 

عمال �لف������رد و�ل�شخرية �لد�ئمة  �لدوني������ة لأ

أن������ه ل قيمة له. ولذلك  كله������ا ت�شعر �لفرد با

حباط وهذ� ما يوؤدي �إىل �أن يعنف  ي�شعر بالإ

خرين: نف�شه و�لآ
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أنا عليه ولي�س  أنا، ما � أري������د �أن �أ�شبح � � -

ما ر�شمه يل �أبي و�أمي.

من مّنا كاأهل ل يطم������ح باأن ي�شبح �بنه 

ر��ش������د�ً نا�شجاً كبري�ً يعتمد على نف�شه يبني 

حيات������ه؟ من مّنا ل يحب لبنه �أف�شل �حلياة 

ا عاناه وو�جهه  ي������ام �ل�شعيدة �لبعيدة عمَّ و�لأ

أياً كان نوعه������ا؟ ولكن هناك  م������ن م�شكالت �

كث������ري�ً من �ملر�هق������ني �لذين ترب������و� وهم ل 

أو ح������و�ر �أو قرب من  يري������دون �أي تو��ش������ل �

أو �جتماعية  �شباب نف�شية � �أهلهم وذلك �إما لأ

أو �قت�شادية، يريدون �ل�شتقالل  فهم د�ئمو  �

�رصة،  �لتنك������ر و�لبع������د و�جلفاء عن ج������و �لأ

متخبطون حياتهم، ت�شود �لفو�شى �أفكارهم 

و�شلوكه������م وغرفهم، وهذ� لي�س ل�شبب وجيه 

هلهم عك�س م������ا يحبون باأن  �إمنا ليثبت������و� لأ

حد �أن  حياتهم ملكهم وحدهم ول يريدون لأ

يتدخل فيها ل بالرتغيب ول بالرتهيب فهم 

�أ�شبحو� �شباباً نا�شجني يعرفون ما يريدون 

وما ل يري������دون لهم فل�شفته������م �خلا�شة يف 

�حلياة عليهم �حرت�مها وتقبلها كما هي.

ولكنه������م مع ذلك جنده������م تارة مطيعني 

هلهم وتارة �شده������م. فهم يف حال متقلبة  لأ

و�مر و�لنو�هي. وتارة يريدون �حلياة  بني �لأ

وهم �شعد�ء و�أحياناً �أخ������رى تع�شاء يريدون 

�مل������وت. ت������ارة يفهمون �لنا�س وت������ارة ل �أحد 

يفهمهم.

هل ل تخاف������و� من �شد �ملر�هق  أيه������ا �لأ �

لكم. ول من كلماته �جلارحة، ول من رف�شه 

و�مركم. حافظو� على هدوئكم  �لن�شي������اع لأ

عن������د مفاجاأته لكم بالغ�شب �أو برتك �ملائدة 

أو بت�رصفات غري �عتيادية. دون �شبب �

�شرت�قب������ون ت�رصفه عندما مي������زق كتبه 

نه  أو دفات������ره حماولً �لتحرر م������ن �لقيود، لأ �

أناه  ألي������م يتكّون فيها »� مير مبرحلة خما�س �

عل������ى« ولكن م������اذ� يفعل و�شي������ف �لكبار  �لأ

م�شلط عليه ملوء باملحظور�ت و�ملمنوعات. 

طبع������اً �شيح������اول �ملر�هق ك�رص ه������ذ� �لطوق 

ليتح������رر م������ن �شلطتكم. ويف �لوق������ت نف�شه 

�شيج������د نف�ش������ه عارياً ه�ش������اً، �رصيع �لعطب، 

وبالت������ايل عنيفاً يف �لنهاي������ة، ولذلك �شيجد 

خال�ش������ه يف هذه �ملرحل������ة �لع�شبية، باحثاً 

مان بالن�شم������ام �إىل �لقطيع، قطيع  ع������ن �لأ

�أقر�ن������ه م������ن �ملر�هقني �لذي������ن يعانون مثل 

�لذي يعانيه. �إذ �إن هن������اك دللت و��شحة 

عل������ى �أن تهجم������ات �لو�لدين عل������ى �ملر�هق 

ت������وؤدي �إىل �ملزيد من �ل�شلوك �لعدو�ين وهي 

�إن �لو�لدين �للذين غالباً ما يهّدد�ن �لطفل 

أ �لعو�قب �إن هو ع�شاهما  ويلوحان له باأ�شو�

يكون �لحتمال معهم������ا �أكرب يف تن�شئة �أولد 

عدو�نيني �أكرث ما ل������و كانا من �لنوع �لذي 

نادر�ً م������ا يهدد. و�لو�ل������د�ن �للذ�ن يكرهان 

ويرف�شان �أولدهما �لحتمال معهما �أكرب يف 
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تن�شئة �أولد عدو�نيني. ولذلك ين�شاأ �ملر�هق 

ويف �شخ�شيت������ه حق������د وكره عل������ى �جلميع 

و�لع������امل يعني له بيئة خط������رة ومعادية، ومنه 

ين�شاأ عنده �عتقاد باأن �لعدو�ن و�لعنف هما 

طريقه �إىل �لعامل.

هل لهم �لباع  نخل�س من �لقول ب������اأن �لأ

خرين ولكن  كرب يف تقبل �ملر�هق لذ�ته ولالآ �لأ

نوؤكد لكم باأنكم ل�شتم م�شوؤولني بالكامل عن 

هذ� �لعنف، فه������و لي�س م�شوؤوليتكم وحدكم، 

هو نتاج مركب، معقد، طويل �لعهد، فكم من 

خرب�ء نف�شيني، وق�شاة، ومربني، �ت�شم �شلوك 

�أولدهم مبا يكرهون، فاأنتم لن تتمكنو� من 

�شف������اء �لن������دوب �ملزمنة، لكنكم ل������ن تعدمو� 

�لو�شيلة فع������ن طريق �لوعي و�ملحبة و�ل�شرب 

ن�شل للمبتغى.

و�أخ������ري�ً نقول باأن هن������اك �أ�رص تبالغ يف 

طلباته������ا م������ن �ملر�ه������ق وي������رت�وح ذلك بني 

�������رص يف هذه  �ختالف������ات مده�ش������ة ب������ني �لأ

�لطلب������ات. فف������ي بع�شها يفر�������س �لو�لد�ن 

طلبات قا�شية عل������ى �بنهما من �أجل �متثاله 

وخ�شوع������ه، )ينظف غرفته- يق������وم باملهام 

و�مر-  �لروتينية باملن������زل- يدر�س- يطيع �لأ

�أن يك������ون موؤدب������اً- ل يغ�ش������ب- ميتثل لكل 

و�م������ر و�لنو�هي وب�رصور م������ن قبله(- �أما  �لأ

أ�������رص �أخرى ف������ال يطلب �لو�ل������د�ن هذه  يف �

�لدرج������ة �لعالية من �ل�شل������وك �ملوؤدب. �إنهم 

يف بع�������س �حلالت يتجاهل������ون �ملر�هق ويف 

حالت �أخرى يطلب������ون م�شتويات عالية من 

د�ء يف مي������د�ن م������ن �مليادين )مثاًل �رتد�ء  �لأ

مالب�������س نظيفة(- لكنهم يعطونه حرية تامة 

خرى )�شلوكه يف �ل�شف(. يف �مليادين �لأ

نخل�س من هذ� �إىل �لقول باأن هناك �أ�رص�ً 

تر�قب كل �شغرية وكبرية عند �ملر�هق بينما 

�رص�ف  أ�������رص �أخرى ل تقوم �إّل بالقليل من �لإ �

على �لطفل. �أو لت�رصف �لبتة. و�لنتيجة �أن 

�لحتم������ال باأن ين�شاأ �أطف������ال غري عدو�نيني 

�رص�ف دقيق �أكرب بكثري. من يخ�شعون لإ

�إذ�ً يف �لنهاية نقول: �إن �حلو�ر و�لنقا�س 

و�ل�شرب وغر�س ب������ذور للدميقر�طية ت�شوبها 

خي������وط، خيوط م������ن �لديكتاتوري������ة عندما 

مان  م������ر. مدعومة باملحب������ة و�لأ يتطل������ب �لأ

و�لثقة و�لدعم �ملعنوي وتعويد �بننا �ملر�هق 

آر�ءنا  عل������ى �ل�شتقاللي������ة دون �أن نفر�������س �

جاه������زة بعد �لقتناع برغب������ة من قبله بهذه 

ر�ء، و�إعطائ������ه �لوقت �لكايف لتوزيع وقته 
�لآ

بني �لدر��شة و�لن�شاطات �لتي ميار�شها »لكل 

وظيف������ة وقتها« ح�شب طاقاته و�إمكاناته و�أن 

ل نحمله فوق طاقته.

أق������ول للو�لدين »��ش������ربو� فاإن �هلل مع  و�

�ل�شابرين«. و�شوف ياأتي �لوقت �لذي ي�شعر 

فيه �ملر�هق ب������اأن و�لديه هم������ا �لكنز �لذي  

�أخذ من������ه ثمرة حياتهما لي�شبح بدوره رجل 

�مل�شتقبل.
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أوباما« وهو مرجع  مريكي »بار�ك � يعّد هذ� �لكتاب �سرية ذ�تية للرئي�س �لأ

حقيقي يف فهم طبيعة عالقات زنوج �أمريكا فيما بينهم، وعالقتهم باملجتمع 

أ�سود �أمريكي وب�سيط، ��ستطاع �أن  مريكي ككل. وهو خال�سة جتربة لرجل � �لأ

يتحدى �ل�سعاب ويخرتق

ن�سان �أن  ر�دة و�لت�سميم، ميكن لالإ نه بالإ
أ �حلو�ج������ز، ويثبت للنا�س �أجمع �

يحق������ق حلمه، ويثبت ذ�ته، بغ�س �لنظر عن �أ�سله وف�سله وِعرقه ودينه، كما 

�أن ه������ذ� �لكتاب يك�سف عن بر�عة هذ� �لرئي�������س �ملتو��سع بالكتابة و�لرو�ية 

باحثة ومرتجمة �شورية. ❁

ò

بار�ك �أوباما

�أحالم من و�لدي... ق�صة عرق و�إرث

❁

ترجمة: هبة اهلل الغالييني
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ح������داث بب�ضاطة وو�ض������وح، ومهارة  و�رسد الأ

وحذق وهي مهارة اأخرى تُ�ضاف اإىل مهاراته 

ال�ضابقة.

ونلم�������س يف هذا الكتاب ال������روح احللوة 

أوباما«، و�ضدة ثقته  ال�ضفافة للرئي�س »باراك ا

بنف�ضه واإخال�ضه لذاته، و�ضدقه لبني قومه، 

م������ن الزن������وج، وكفاحه من اأج������ل تخلي�ضهم 

م������ن ذل العن�رسية والطبقي������ة. فهو الرئي�س 

�ضطورة الذي ا�ضتط������اع اأن يرفع من �ضاأن  الأ

فارقة ال�ضود، ويعيد لهم ثقتهم باإمكاناتهم  الأ

واإبداعاتهم، واإن�ضانيته������م، ويجعل العامل كله 

يعيد النظر ملّياً يف م�ضاألة التمييز العن�رسي 

أبي�������س اإل بالعمل  أ�ضود وا أن������ه ل فرق بني ا وا

والعمل اجلاد ال�ضادق من اأجل بناء م�ضتقبل 

واعد واآمن للب�رسية جمعاء.

يروي )باراك( ق�ضة و�ضعه لهذا الكتاب 

ول  فيقول اإن فكرة اإ�ض������داره ظهرت لدي لأ

مرة عندم������ا كنت يف مدر�ض������ة احلقوق بعد 

انتخاب������ي كاأول رئي�س ل������� »هارفرد لوريفيو« 

وه������ي اأول ن�رسة دورية غ������ر معروفة خارج 

نط������اق املهنة. وتل������ت ذلك النتخ������اب عدة 

مق������الت �ضحفي������ة. وات�ض������ل ب������ي عدد من 

النا�رسين. وملا كنت اأعتقد اأن لدي ما اأقوله 

حول العالقات العرقية فقد وافقت على اأن 

أُ�ضجل  اأخ�ض�س فرتة �ضنة بع������د التخرج كي ا

اأفكاري على الورق.

خرية م������ن مدر�شة �لقانون  يف �ل�شن������ة �لأ

)�حلقوق( ب������د�أت �أنظم يف ذهني بثقة كيف 

�شاأ�شع هذ� �لكتاب. �شتكون هناك مقالة عن 

حدود �حلقوق �ملدني������ة، و�مل�شاو�ة �لعرقية. 

دبية، وحتليل  وقد �شمنت بع�������س �لنو�در �لأ

م�شادر بع�س �لعو�طف. وب�شورة عامة كان 

�لكت������اب رحلة ذهنية تخيلته������ا عن نف�شي.. 

أف������كار كثرية. تذك������رت �لق�ش�س  تناوبتن������ي �

أبو�ها عندما كنت  �لتي كان������ت ترويها �أمي و�

طفاًل.

ق�ش�س �أ�رصة حت������اول �أن ت�رصح نف�شها.. 

وىل يف �شيكاغو وخطو�تي  تذكرت �شنت������ي �لأ

�ملتعرثة نحو �لرجولة.

 يف كتاب، 
ّ
�أ�رصيت عل������ى �أن �أقدم ما�شي

أ�شع������ر باأنني منك�شف وخجول  ما�س تركني �

نه  نه كان ما�شياً موؤملاً بل لأ بع�س �ل�شيء ل لأ

يتحدث عن تل������ك �جلو�نب من حياتي �لتي 

أ�شغله. تناق�س �لعامل �لذي �

�حلي������اة  يف  فاع������اًل  حمامي������اً  �أعم������ل 

�لجتماعي������ة و�ل�شيا�شية يف �شيكاغو، �ملدينة 

�لتي تعودت على جر�حه������ا �لعرقية وتفخر 

باأنه������ا تفتقر �إىل �لعاطف������ة. كنت قادر�ً على 

حمارب������ة �ملز�ج �لكلبي، ومع ه������ذ�، �أحب �أن 

�أفكر يف نف�شي كحكيم يف هذ� �لعامل، وحري�س 

أتوقع �لكثري. على �أل �

مع هذ� فاإن ما يُوؤثر يّف كثري�ً عندما �أفكر 
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يف ق�شة عائلتي �رصب من �لرب�ءة تبدو غري 

قابلة للتخيل حتى مبقايي�س �لطفولة. ولكن 

�بن عم زوجت������ي قد فقد هذه �لرب�ءة، فقبل 

أ�شابيع قال لو�لدي������ه �إن بع�س زمالئه  ع������دة �

نه  يف �ل�ش������ف قد رف�شو� �أن يلعب������و� معه لأ

أ�ش������ود.. ومن �لو��ش������ح �أن و�لديه - �للذين  �

ولد� يف �شيكاغ������و وغر�ي وكرب� فيهما فقد� 

بر�ءتهم������ا منذ زمن طوي������ل، فاإنهما مل يكونا 

متع�شبني – كالهما كان قوياً وفخور�ً وو��شع 

�حليلة كاأي و�لدي������ن عرفتهما. كان �أحدهم 

مل يف �شوتهم������ا عندم������ا يتحدثان  ي�شم������ع �لأ

عن �نتقالهما من �ملدين������ة �لتي يغلب عليها 

�ل�شكان �لبي�س، وهي نقلة قاما بها حلماية 

�بنهما من �حتمال �أن ي�شيبه �إطالق نار من 

قب������ل ع�شابة ما، �أو ل يج������د مدر�شة ميكن 

دفع تكاليفها.

أينا  كان������ا يعرفان �لكثري، نح������ن جميعاً ر�

أة بي�شاء،  أ�شود و�م������ر� �لكثري ج������د�ً، رج������ل �

�أفريق������ي و�أمريكي������ة وبالنتيج������ة كان بع�س 

�لنا�������س يجدون �شعوب������ة يف تقبلي. وعندما 

أو �شود  كان يكت�ش������ف بع�س �لنا�س من بي�س �

نني كنت  خلفيتي )وه������ذ� �كت�شاف حق������اً لأ

أم������ي يف �شن �لثانية  أمتن������ع عن �إعالن عرق � �

أ�شك  أو �لثالثة ع�رصة عندم������ا بد�أت � ع�������رصة �

أنني به������ذ� كنت �أمتلق �لبي�س( كنت �ألحظ  �

أنه������م ينظ������رون يف عيني م������ن �أجل عالمة  �

فارقة.

أنا بع������د. وعلى  �إنه������م ل يعرف������ون م������ن �

نح������و منفرد كانو� يخمن������ون من خالل قلبي 

�مل�شطرب، و�ل������دم �ملختلط و�لروح �ملمزقة 

ل������د )خال�شي( بني  و�ل�ش������ورة �ل�شبحي������ة ملُوَّ

أبدو كمن  أنن������ي � �ش������و�أ من ذلك � عاملني. و�لأ

يح������اول �أن يختف������ي م������ن نف�شه.تعلمت منذ 

زمن طويل �أل �أثق بطفولتي و�لق�ش�س �لتي 

أُقيم هذه �لق�ش�س  أ�شتطع �أن � �شاغته������ا. ومل �

أنني  �إل بعد �شنو�ت عديدة. وعندئذ فهمت �

�أم�شيت �لكثري من حيات������ي �أحاول �أن �أعيد 

كتابة هذه �لق�ش�س، و�أعدل �لتفا�شيل غري 

�ملرغوب������ة من �أج������ل �أن �أ�ش������ع �أر�شية �شلبة 

ي�شتطي������ع �أن يق������ف عليه������ا �أولدي �لذين مل 

يولدو�.

أ�شتطيع �أن �أعترب جتربتي معرّبة �إىل حدِّ  �

مريكي وجتربته.  �ش������ود �لأ ما عن �لرجل �لأ

أّدعي  أ�شتطيع �أن �أعرّب عن جتربته ولكنني ل � �

أنني جتنبت كل  أنن������ي �أج�ّشدها. ول �أدع������ي � �

خط������اء بنجاح. �حلو�ر ب������ني �ل�شخ�شيات  �لأ

�لو�ردة يف هذ� �لكتاب هو بال�رصورة مقارب 

أنا�س  أو نقل �إيّل. �إنها حو�ر�ت � ملا قيل فعاًل �

أ�شري �إىل �أن  عرفتهم ع������ن قرب. ولب������د �أن �

أ�شماء �ل�شخ�شيات �ملعروفة �لتي ورد ذكرها  �

أ�شمائها من �أجل  يف �لكت������اب قد ُغريِّ معظم �

�ملحافظة على خ�شو�شيتهم.
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م������ا حاولت �أن �أقوم به هو كتابة 

ن�������س �أمني ع������ن حيات������ي. وبالتايل 

أ�شك������ر كل م������ن �شاعدين يف  أن������ا � فا

حترير �لكت������اب، ويجدر �أن �أذكر �أن 

�ل�شخ�شي������ات �لتي ي������رد ذكرها يف 

أنا�س  هذ� �لكتاب ه������ي �شخ�شيات �

حد�ث فقد  أم������ا ترتيب �لأ عرفتهم. �

جاء وفق ترتيب تاريخي دقيق. 

أوباما(  � يتحدث �لرئي�س )بار�ك 

يف بد�ي������ة �لكت������اب ع������ن ن�شاأته يف 

نيوي������ورك يف ح������ي ه������ارمل، يف �شقة 

�شغ������رية متو��شع������ة. كان �شغري�ً يف 

يام. وهو يروي هنا عالقاته  تلك �لأ

مع جري�ن������ه، ومعظمهم من �لزنوج، 

و�إن كانت عالقته م������ع ذوي �لب�رصة 

�لبي�شاء جيدة. كان يتحدث عن كل جري�نه 

بالتف�شيل، وكيف تاآلف مع كثريين منهم. كان 

يتحدث عن عاد�ته������م و�شالتهم، وتعاطفهم 

طالة،  فيما بينهم. وقد يكون يف هذ� بع�س �لإ

ولكنه يريد �أن يعك�س وي�شور بدقة حياة هذه 

�لطبقة �لفقرية يف بيوتهم ويف تعاملهم فيما 

بينهم. كم������ا يتحدث بالتف�شي������ل �أي�شاً عن 

�أ�رصته وطبائع وعاد�ت �أفر�دها، و�لعالقات 

�حلميم������ة بينهم. ويحكي كيف �أن و�لده كان 

�أول زجن������ي يف �حلي يلتحق بجامعة هاو�ي. 

ومل يفت �ملوؤلف بالطبع �أن يتحدث بالتف�شيل 

عن طبيعة �لعالق������ات �لتي كانت قائمة بني 

�لزنوج �لذين ي�شكلون �أكرثية يف ذلك �حلي. 

ونكت�ش������ف �أن له �أقرباء من �أ�شول عربية من 

�لزنوج �لذين ��شتوطنو� يف �لوليات �ملتحدة 

منذ ع�رص�ت �ل�شنني.

يتعم������ق �لكاتب يف �������رصد تفا�شيل حياة 

�لزنوج فيم������ا بينهم وطبيعة حياتهم يف هذ� 

�لف�شل ويف بع�س �لف�شول �لتالية ما يجعل 

هذ� �لكت������اب مرجعاً حقيقياً يف فهم طبيعة 

عالقات زنوج �أمريكا فيما بينهم، وعالقتهم 

مريك������ي ككل. ومل يفته بالطبع  باملجتم������ع �لأ
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�أن يتناول بع�س ح������الت �لتمييز �لعن�رصي 

أ�شبابها.  � 
ّ

)�شد �لزن������وج(، ويحاول �أن يب������ني

ول يفوت������ه بالطب������ع �أن يتحدث عن عالقات 

مريكيني  �إيجابية وطيبة ب������ني كثريين من �لأ

�لبي�س و�لزنوج.

أي�ش������اً �أن يتحدث  كم������ا مل يف������ت �ملوؤلف �

طوي������اًل بالطبع ع������ن تعّرفه عل������ى �أمريكية 

بي�شاء و�لتي �أ�شبحت زوجته فيما بعد.

ثم ينتق������ل �ملوؤلف لي�ش������ف �إد�رة ريغان 

�لفا�شدة، ويطالب بتغيري مز�ج �لبالد.

وي������رى �أن �لتغي������ري ل ياأتي م������ن عٍل، بل 

ياأتي من �لقاعدة �لفاعلة: وهذ� ما �شاأفعله، 

�ش������وف �أعمل على تنظي������م �لفئات �لزجنية. 

ول�ش������وف ين�ش������م �إيل �أ�شدقائ������ي م������ن �شود 

وبي�س بحما�شة يف �أفكاري. حب �ملبادرة من 

جانب������ي يف هذ� �لن�ش������اط. كان �لقيام بعمل 

أه و�لدي وو�لده  تنظيمي جزء�ً من ن�شاط بد�

أم������ي وو�لديها، ومن ذكرياتي يف  من قبل، و�

أندوي�شيا ب�شحاذيها ومز�رعيها. �شاأبتعد عن  �

�ل�شع������ار�ت من �أجل �أن يحل حملها ت�شور�ت 

جدية. هذه �لت�ش������ور�ت �أ�شبحت كال�شالة 

بالن�شبة �إيّل وغرّيت عو�طفي بطريقة يعجز 

�لكالم عنها.

فريق������ي-  أي������ت �أن �ملجتم������ع �لأ لق������د ر�

مريكي ي�شب������ح �أكرث من جمرد مكان تُولد  �لأ

فيه، وتنمو فيه.

ومن خالل �لتنظيم، و�لت�شحية �مل�شرتكة 

تكت�ش������ب �لع�شوي������ة. ه������ذ� �ملجتم������ع �لذي 

حلم������ت به كان ما يز�ل قي������د �لتكّون، قائماً 

كرب ما  مريكي �لأ على �لوعد باأن �ملجتمع �لأ

ي������ز�ل قيد �لبناء، مبنياً على �لوعد مبجتمع 

أو�شع ي�شم �لبي�س و�لزنوج و�مللونني،  �أمريكي �

وي�شتطيع �أن يحّدد نف�شه.

تل������ك كانت فكرتي ع������ن �لتنظيم. كانت 

�شالح و�لتجدي������د. وكتبُت �إىل كل  وعد�ً بالإ

منظمة للحق������وق �ملدنّية خط������رت يف بايل، 

و�إىل كل زجني منتخب يف �لبالد لديه �أجندة 

ن�شان. تقدمية، و�إىل جمعيات حقوق �لإ

حب������اط �إذ� مل يجب  ومل يك������ن ي�شبني �لإ

�أحدهم.

�أما ع������ن �لعمل فاإن كثريي������ن، كما يقول 

عمال  �ملوؤلف، كانو� ي�شتغلون يف �لوظائف و�لأ

آباءهم  �ملتو��شعة ن�شبي������اً �لتي كانو� يجدون �

أو  ي�شغلونه������ا. كثري منهم كان������و� �شعاة بريد، �

�شائقي با�شات، �أو معلمني.

م�شتفيدين من �لقو�نني �ملحاربة للتمييز 

�لعن�رصي يف �لقطاع �لعام. وما ل �شك فيه 

�أن �أو�شاع �لزنوج باتت �أح�شن. وهم ي�شعرون 

حو�ل خالل خم�شة ع�رص عاماً.  كم تغريت �لأ

�إنهم يحافظ������ون على بيوته������م، ويحافظون 

على �أولدهم.

أوبام������ا( عن زوجت������ه، كيف  ويتح������دث )�
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تعرف �إليها وكيف �أحبها. حتدث يف �لبد�ية 

ع������ن هجرة �أ�رصتها من كيني������ا وكيف �أقامت 

يف �لولي������ات �ملتحدة، وكيف كانت عالقاتها 

�شدق������اء و�جلو�ر. كم������ا يتحدث عن  مع �لأ

� عليهما حياتهما. مل تكن  ولديهما وكيف مالأ

تلك �لفرتة من حياتهما ي�شرية بل كانت مليئة 

بامل�شاعب.

أوباما، �ملول������ودة يف �أ�رصة  متّث������ل مي�شيل �

متو��شع������ة كانت تعي�������س يف �إحدى �شو�حي 

�شيكاغ������و �لفقرية �إرث �أمري������كا �ل�شود�ء يف 

أوباما �لتي ت�شّكل »عمودها �لفقري«  عائل������ة �

بح�شب تعبري زوجها بار�ك.

أوباما طفول������ة �شعبة،  � عا�شت مي�شي������ل 

أوباما �لذي ن�شاأ يف هاو�ي يف  خالفاً لبار�ك �

كنف �أ�رصة و�لدته �لربجو�زية �لبي�شاء.

ومي�شيل روبن�شون، �ملولودة يف 17 يناير/ 

كانون �لثاين 1964، �بنة موظف يف �لبلدية 

م�شاب مبر�س �لت�شل������ب �لع�شبي �ملتعدد، 

كرث فقر�ً يف  ن�شاأت يف حي �ش������اوث �شايد �لأ

�شيكاغ������و يف منزل من غرفت������ني وكان �أحد 

أوباما �ملولود من  �أ�شالفها عبد�ًَ، على عك�س �

متام  أتى �إىل �لوليات �ملتحدة لإ �أب كين������ي ، �

حت�شيله �لدر��شي.

أوبام������ا« بزو�جه من �أمريكية من  أر�د »� و�

�أ�شل �أفريق������ي �أن ير�ّشخ جذوره يف �ملجتمع 

�ش������ود عن ق�شد �أو عن غ������ري ق�شد. �إنها  �لأ

»مي�شيل روبن�شون«

وتفوقت »مي�شي������ل« يف �ملدر�شة، ويروي 

أنها كانت ترف�س  أ�شاتذته������ا �ل�شابقني � �أحد �

نها.. �ش������ود�ء وطويلة  مار�ش������ة �لريا�شة، لأ

�لقامة« حيث يبلغ طولها )182( �شنتيمرت�ً.

وجنح������ت »مي�شيل« يف �للتحاق بجامعة 

»برين�شتون« �لعريقة، ثم دخلت كلية �حلقوق 

يف جامع������ة »هارفرد«. وخ������الل هذه �لفرتة 

مّرت »مي�شيل« باأزمة هوية.

أ�شعر �أحياناً باأنني  تقول مي�شيل: »كن������ت �

أنتم������ي �إىل ه������ذه  ز�ئ������رة يف �جلامع������ة ول �

و�شاط. ومهما كان������ت عالقاتي بالبي�س،  �لأ

فغالباً ما يك������ون �نطباعي باأنني يف نظرهم 

�ش������ود�ء �أولً وطالبة ثانياً. ولدى عودتها �إىل 

�شيكاغ������و، �أ�شبح������ت »مي�شي������ل« حمامية يف 

مكت������ب �إد�رة �أعمال، حي������ث تعّرفت يف عام 

1988، �إىل من �شي�شبح زوجها.

ول،  أوباما« لقاءهما �لأ وقد روى »بار�ك �

م�ش������ري�ً �إىل �أن »مي�شيل« قاومت يف �لبد�ية، 

قبل �أن تو�فق على مر�فقة بار�ك يف �ملوعد 

ول. �لأ

وقال بار�ك: »��شرتيت مثلجات، و�شاألتها 

أقّبلها ففعلت. وكانت  ما �إذ� كان ميكنني �أن �

�لقبلة بطعم �ل�شوكولته«.

أكتوبر /  وتزّوج »ب������ار�ك« مبي�شي������ل يف �

ول ع������ام 1992، وتركت مي�شيل  ت�رصي������ن �لأ

�لقط������اع �خلا�س لتعم������ل يف بلدية �شيكاغو، 
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حيث و�شع������ت برناجماً لتوظيف �ل�شباب، ثم 

يف �مل�شت�شف������ى �جلامع������ي يف 2002، و�لذي 

تولت فيه من�شب نائب �لرئي�س وهي مكلّفة 

بالعالقات �خلارجية.

وخالل هذه �ل�شنو�ت مل تكن مي�شيل تهتم 

كثري�ً بن�شاطات زوجها �ل�شيا�شية، �لتي غالباً 

ما كان������ت تبقيه بعيد�ً عنها وع������ن �بنتيهما 

»ماليا« �لتي ولدت يف 1998، و�شا�شا �ملولودة 

يف عام 2001.

يتاألف �لكت������اب من ت�شع������ة ع�رص ف�شاًل 

أربعمئ������ة و�شبع وخم�شني  وخامتة. ويقع يف �

�شفحة.

آراء حول هذا الكتاب: ا

»يف ه������ذه �ل�شرية �لذ�تي������ة �ملعربة يبحث 

أم �أمريكية بي�شاء عن  �ب������ن و�لد �أفريق������ي و�

أ�شود. بد�أت  معنى عملي حليات������ه كاأمريكي �

هذه �ل�شرية يف نيوي������ورك حيث يعلم بار�ك 

أوبام������ا �أن و�لده – �إن�ش������ان يعرفه كاأ�شطورة  �

�أكرث م������ن �أن يكون رجاًل- قد ُقتل يف حادث 

�شيارة. هذه �مليت������ة �ملفاجئة توحي مبلحمة 

عاطفية.

• ي�شف بطريق������ة مثرية ظاهرة �لنتماء 
�إىل عامل������ني خمتلفني، وبذ� فاإنه ل ينتمي �إىل 

و�حد منهما. 

مر�جعة �لكتب – نيويورك تاميز.

أوباما ب�شال�شة وهدوء وتب�رّص  • يقودن������ا �
مبا�رصة �إىل م�شائل جّدية للغاية حول �لهوّية، 

رق«.  و�لطبقة و�لعمِ

عامل �لكتاب – و��شنطن بو�شت.

• و�ح������د م������ن �أهم �لكتب ع������ن �كت�شاف 
�ل������ذ�ت.. مكت������وب مبهارة وح������ذق.. ويبدو 

كرو�ية. 

»�شارل������ني هان������رت- جول������ت، موؤلفة: »يف 

مكاين«.  

¥µ
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مع لينا هويان احل�سن:

    ابنة ال�صحراء روائية

حــــــــــــو�ر : عادل �أبو �شنب
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وىل بني ال�صحراء والبحر، فقد متثلت  أنها اأم�صت �صنواتها الأ م������ع ا

قيم ال�صح������راء وتراثها وعنفوانها، وككل فت������اة بدوية، كانت اخليمة 

بيتها والبادية حياتها، لكنها ان�رصفت اإىل حت�صيل العلم، حتى ح�صلت 

على لي�صان�������س يف الفل�صفة من جامعة دم�صق، وراحت تنقل ال�صحراء 

كما عا�صتها وتعي�صها اإىل روايات �صدرت و�صت�صدر، وهكذا �صارت ابنة 

ال�صحراء لينا هويان احل�صن روائي������ة، لرواياتها طعم ونكهة خمتلفان 

عن ماألوف الروايات العربية، فهي ن�صيج وحدها يف ذلك.

لينا هويان احل�سن: 

ابنة ال�سحراء روائية

�أديب وقا�س �شوري ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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هذا احلوار الذي دار مع ابنة �صحراء 

متتد يف حمافظة حماة ال�صورية، هو اأول 

حوار اأجريه م������ع روائية، جعلت حياتها 

أدبها الروائي، وهذه  ال�صحراوية م������ادة ا

دب حملتني على  الف������رادة يف الن�صاأة والأ

أ�صت�صيفها يف ح������وار »املعرفة« هذا  اأن ا

ال�صهر:

املولد والن�س�أة والدرا�سة:

جل م�صادفة  • ميكن الق������ول باأين ولأ

قدري������ة حظي������ت بن�صاأة خماتل������ة: ع�صت 

طفولتي  وال�صح������راء،  البحر  ازدواجية 

املبك������رة كانت يف الالذقي������ة بحكم عمل 

والدي وب������ذات الوقت كنت على ات�صال 

مكثف بالبادي������ة كنت اأق�ص������ي اإجازات 

طويل������ة يف �صيعتي الغريب������ة واأعني ما 

أق������ول: »�صيع������ة غريب������ة« كان يل �صيعة  ا

ن������ادرة اإنها خليط م������ن ب�صعة بيوت من 

ال�صع������ر وجمموعة من القب������اب الطينية 

املخروطي������ة اإ�صافة اإىل ع������دد كبري من 

ثار الدار�صة. هناك  املغائر الرومانية والآ

كان������ت عواملي اجلميلة الت������ي انخرطت 

جازات الطويلة التي  فيها مبتعة خالل الإ

كنت �أق�شيها هناك. مثاًل �ألعب مع �أولد 

أو �ل�شتغماية على  عمي لعبة »�لطميمة« �

طريقة �لبدو. حيث تكون �ملخابئ يف هذه 

�للعبة: مغارة رومانية عتيقة تع�ش�س فيها 

طيور �خلط������اف �أو يف عتمة قبة طينية 

عتيقة فتجل�س �لقرف�شاء لئذ�ً مبخبئ 

معتم فيه لن يعرث علي������ك �أحد وبعد �أن 

تتك�شف �لروؤية قلياًل �شتلمح قريباً منك 

أو  حية تقرن�س على بعد �أقل من خطوة �

قد تباغتك هرة غا�شب������ة ولدت حديثاً 

تظنك تريد ب�شغارها �رص�ً.

أر�فق �أبي  عندما �أعود �إىل �لالذقية �

�إىل �لن������ادي لل�شباح������ة يف �لبحر ب�شكل 

يوم������ي تقريباً وتعلمت مبك������ر�ً �ل�شباحة 

أ�شياء كثرية  يف وجه �ملوج. �لبحر علمني �

أ�شتاذتي  ووقف كاأ�شتاذ حا�شم �إىل جو�ر �

أنثى عاتية  �ل�شيدة »�شحر�ء«، �ل�شحر�ء �

�رص�شة، غام�شة.

ع�شت تلك �لزدو�جية مبتعة خال�شة 

ر يل �أن �أعي�������س طفولة  وبف�شله������ا ق������دِّ

فردو�شي������ة متنوعة، ولحق������اً �نتقلت مع 

�أهلي �إىل �ل�شام وفيه������ا �أخذت �شهادتي 
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عد�دي������ة و�لثانوية ودر�ش������ت �لفل�شفة  �لإ

يت يف هذه �ملدينة 
ّ
يف جامعته������ا و��شتقر

ب������و�ب �ل�شبعة وماز�لت  �لعريقة ذ�ت �لأ

عل������ى تو��شلي �ملكثف ذ�ت������ه مع �شيعتي 

�لتي تق������ع يف منطقة تع������ج بالتاريخ يف 

بادية حم������اة حتديد�ً قريب������اً من مدينة 

ثرية �ل�شهرية هي ذ�تها �لتي  ندرين �لأ �لأ

ذكرها �ل�شاعر �جلاهلي عمرو بن كلثوم 

يف مطلع معلقته �ل�شهرية: 

األ هبي ب�صحنك فا�صبحينا

نللدريللنللا(. الأ خمور  تبقي  ول 

ترى �أين جئ������ت من مكان �شار �أر�س 

�بتلع������ت �لكثري من �ملا�شي ويف �أح�شائها 

أينم������ا جتولت هناك  أك������رث من تاري������خ. � �

�شيحدثن������ي �أحدهم ع������ن معركة د�مية 

أو  حدثت بني قبيلتنا وقبيلة �أخرى مثاًل �

�أن يقولون يل يف هذ� �ملكان قتلنا �شبعاً 

ويف تل������ك �لناحية ترب�شنا بكمني ل�شاقة 

غزلن..

التفلللرد  بزهلللو  ت�صعريلللن  األ   -

بكونلللك ابنلللة ال�صحلللراء ومع ذلك 

روائيلللة  و�لللرصت  الفل�صفلللة  در�صلللت 

�صورية؟

• ذ�ت مرة عندما كنت ما�أز�ل طفلة 

يف �لرو�ش������ة. وزعت علين������ا �ملعلمة لكل 

طالب كرتونة بي�شاء وقالت: فلري�شم كل 

أن������ا �أول من �نتهى  و�ح������د �شيعته. كنت �

�شة 
ّ
م������ن ر�شم لوحته وحني نظ������رت �ملدر

ملياً بلوحتي �لتي كانت عبارة عن ب�شعة 

خطوط عمودي������ة مرف������وع فوقها �شيء 

�أفقي مل تفهمه وقبل �أن يتاأكد لها ميويل 

�ل�شوريالي������ة �لتي �شك������ت �إىل بوجودها 

عن������دي ن�شفت له������ا كل توقعاتها عندما 

قلت لها: هذ� بيت �شعر وهذه �شيعتي.

أو �لبادي������ة رغم منظرها  �ل�شحر�ء �

أنها بالغة �لرث�ء، �أر�س  ول �ملقف������ر �إل � �لأ

مر�شعة بالذ�كرة و�ملا�شي هناك ح�شوره 

قوي حا�شم حديدي ينزلق نحوك ويورط 

خطوك ول ميك������ن �أن تكون حيادياً قط 

مع �لتاريخ لل�شحر�ء �شفافيتها �خلا�شة 

زلية فكلمة �رص�ب بالن�شبة  و�رص�باتها �لأ

للح�������رص ل تعدو كونها مفردة رومان�شية 

يتد�ولونها باأ�شعارهم وبكالمهم دون �أن 

آه ور�قبه طوياًل  يكون عملياً �أحد منهم ر�

أثار ف�شويل  كما حدث مع������ي. فاأكرث ما �
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يف باديت������ي ه������و �ل�������رص�ب. ح������ني يلمع 

كحكاية خيالية وي�شكل لك طال�شم مثرية 

ل ت������درك باللم�س لكنه������ا تخبئ روؤية ما 

وميكنك �أن ت�شت�رصف مكنونات م�شتقبل 

ير�وغك كثعلب.

و�لفل�شف������ة عززت ف�ش������ويل �ل�شالف 

أ�شئلتي �لكثرية  و�شاهمت يف م�شاعف������ة �

وفتحت عين������ي على عو�مل ر�ئعة ما كنت 

لأحظى به������ا لول �أين در�ش������ت �لفل�شفة 

أدباء  وباملنا�شب������ة ن�شبة كبرية م������ن �أهم �

�لعامل در�شو� �لفل�شفة.

خلللرية  - لحظلللت يف روايتلللك الأ

»بنلللات نع�س« اعتلللزازك بقبائليتك 

وبكونلللك ابنلللة ال�صحلللراء ال�صورية 

بلغتلللك  لفتلللًا  اإتقانلللًا  ولحظلللت 

العربيلللة فاإىل اأي منطللللق تن�صبني 

تقان؟ هذا العتزاز وهذا الإ

أنا كائنة ذ�كر�تية كربت  • �إنه �لتاريخ �

أ�شمع لهجتهم  أن������ا � أقارب������ي �لبدو و� بني �

�لبدوية �ملن�شابة �لبليغة و�لهادئة و�لقريبة 

من �للغة �لعربية �لف�شحى- وهنا يجدر 

بي �أن �أذكر باأن �للهجة �لبدوية هي بعيدة 

عن تلك �للهجة �ل�شاذجة و�مل�شوهة �لتي 

ن�شمعها يف �مل�شل�شالت �لبدوية �لدر�مية 

و�شخافات  بغب������او�ت  و�ملليئة  �ل�شطحية 

�ملخرج������ني و�لكتاب و�ملمثل������ني �لذين مل 

يع������رف �أي منهم �لبدو عل������ى حقيقتهم 

تخيل مثاًل �لبدوي������ة وهي حتمل جرة!! 

أو �لفخار  �لبدو مل ي�شتعملو� قط �جلر�ر �

نها ثقيلة وتته�شم ب�رصعة كانو� يحملون  لأ

ماءه������م وموؤونته������م بجل������ود �حليو�نات 

�ملدبوغة- و�أعود �إىل �حلديث ب�شاأن �للغة 
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و�أقول باأنني تعلمت �للهجة �لبدوية على 

أ �أقاربي �لبدو من  �أ�شولها حتى ل يه������ز�

لهجتي �حل�رصية وهذ� ما �عتادوه وهم 

ميازحونني ويقل������دون كلماتي �حل�رصية 

وكلما تعرفت عليهم �أكرث كلما ز�د تعلقي 

بال������روح �لبد�ئية �لنبيل������ة و�لنادرة �لتي 

ميتلكه������ا ع������رب �ل�شحارى طبع������اً هذ� 

�ل������كالم ل ينطبق عليه������م حالياً بعد �أن 

�ش������ف- وت�شوهو� باأكاذيب  حت�رصو� –لالأ

�ملدنية وتعلم������و� حب �ملظاه������ر. �لبدو 

�لذين �أحكي عنهم هم �لذين عرفتهم يف 

طفولتي وذلك �أو�خر �لثمانينيات حيث 

�شجلت �لت�شعينيات مرحلة حا�شمة حني 

أبن������اء �لبدو من �لغرت�ب وجيوبهم  عاد �

ن������ة باملال وبن������و� ق�شورهم �لفاخرة  مالآ

وحل������ت �شيار�ت �ملر�شيد�������س و�جليم�س 

نهائياً بدل خيولهم �لغابرة.

ورو�يت������ي »بن������ات نع�������س« ه������ي بنٌت 

لذ�كرتي �ل�شحر�وية حيث حكايا �حلب 

و�لدم و�لثاأر و�شخ�شيات قدرية �شجاعة 

كان ل بد �أن �أكتب عنهم يوماً.

تت�صابلللق  اللللذي  الوقلللت  يف   -

فيللله روائيلللات اإىل منلللاخ روائي �صاذ 

تربزين اأنلللت كروائية ت�صون املوروث 

هلللذا  هلللل  وال�صملللوخ  �صاللللة  والأ

�صحيح.. ملاذا؟

دي������ب ه������و �إن�ش������ان �أولً و�آخر�ً  • �لأ

ناء ين�شح مبا  وتنطبق عليه مقول������ة )�لإ

أبعاده  في������ه( فاإذ� كان غريي قد عرب عن �

�ل�شخ�شية ودو�خله خالل �أعمال رو�ئية 

حتف������ل بال�ش������ذوذ و�إىل م������ا هنالك من 

قباحات منتقاة ع������ن عمد على ما �أظن 

�إ�شافة �إىل  �شب������اب �شخ�شية مبهم������ة  لأ

أنا  �فتع������ال ما ي�شمى �خ������رت�ق �لتابو؟! و�

أي�شاً �أكتب عن �ملو��شيع �لتي تعرب عني  �

أو باآخر. ب�شكل �

حو�ل لغريي حرية �لتعبري عن  بكل �لأ

أنا ل ميكنني  أم������ا � دو�خل������ه وعن نف�شه �

�أن �أحيد عن منطق������ي �ل�شحر�وي فال 

�أكتب كلمة دون �أن يتدفق ع�شل ذ�كرتي 

�شاطري وحكايات كثرية  ع�شل حتاذي������ه �لأ

كيف �أحمي من ذ�كرتي كل تلك �لق�ش�س 

�لتي �شمعتها تدور من حويل خيول تثري 
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أنني عرفت  أينم������ا حتركت. رغم � �لغبار �

خرية من �لبد�وة  �لع�شائر يف مر�حلها �لأ

فلم �أحَظ بروؤية فر�س جدي لكن حظيت 

مبر�فقة �لبدو �لذين ينطبق عليهم قول 

نوف من �لطر�ز  �ل�شاعر �لعربي »�شم �لأ

ول« وهم يركبون خيولهم �ملعدنية مثل  �لأ

�شي������ار�ت �ل�شفروليه و�جلي������ب باأنو�عها 

وز وير�شدون  ر�نب و�لإ وهم يالحقون �لأ

عبور طري ح������ر لعله مي������ر م�شادفة يف 

�شمائهم. حيث عاي�شت حتولهم من بدو 

ن�شف رحل �إىل ب������دو م�شتقرين نهائياً. 

لدي خمزون هائل م������ن �لرت�ث �ل�شفهي 

و�حلكائي.

التلللي  الروايلللات  يل  علللددي   -

ملللع  تن�لللرص،  مل  اأم  ن�لللرصت  كتبتهلللا، 

موجزات عنها.

وىل كان������ت »مع�شوق������ة  • رو�يت������ي �لأ

أز�ل طالبة  �ل�شم�������س« كتبتها وكنت م������ا �

على مقاعد �جلامع������ة. ويف عام 2000 

طبع������ت طبعتها �لثاني������ة يف د�ر طال�س 

وحتكي �شرية �أمري بدوي �شهري. وبعدها 

�شدر يل كتاب توثيقي عن �لبادية بعنو�ن 

آة �ل�شحر�ء« �لكتاب م�شور و�شدر  »مر�

عن د�ر �ل�شمعة ولحق������اً جاءت رو�يتي 

�لرتو�س �لقرمزية رو�ية تاريخية متخيلة 

جتري �أحد�ثها بني �ململكتني �ل�شوريتني 

�لقدميتني »�إيبال وماري«.

وبعده������ا يف 2004 كان������ت رو�يت������ي 

»�لتفاحة �ل�شود�ء« تدور حول ر�شالة حب 

طويلة ير�شلها عا�ش������ق �إىل حمبوبته بعد 

�شنني طويلة من �لغياب. وبعدها �أ�شدرت 

كتاباً ل يتجاوز �لثمانيني �شفحة عنو�نه 

أنا  كارنينا- تفاحة �حللم«. وهو كتاٌب  �«

 �إن �شح �لتعبري فيه در��شة حول 
ٌ
فل�شفي

مل و�لنتح������ار. وبعده������ا رو�يتي »بنات  �لأ

نع�س« �لتي طبعت ثالث مر�ت يف ظرف 

�أقل من ثالث �شن������و�ت. يف هذه �لرو�ية 

��شتلهم������ت �لتاريخ �لع�شائ������ري لباديتي 

�ل�شام و�لعر�ق يف مطلع �لقرن �لع�رصين 

أ �لرو�ية بحادثة قت������ل �لكولونيل  وتب������د�

جلم������ن يف خان �لنقط������ة يف �لعر�ق. يف 

�لرو�ي������ة تناول������ت ق�ش�س ح������ب وبذ�ت 

�لوقت وثقت ملرحلة تاريخية يف ما�شي 

�لع�شائر يوم �ن�شب عليهم �هتمام �لرحالة 
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و�مل�شت�رصقني و�جلو��شي�س ليعرفو� نقاط 

ن�ش������ان �لعرب������ي وليعرفو� من  �شعف �لإ

أين توؤكل �لكت������ف فالع�شائر كانو� �ملمر  �

�لذي يق�ش������ده �ل�شباط لتفجري �ملنطقة 

�شغالهم  ولتاأليبهم على بع�شهم �لبع�س لإ

ع������ن �لن�رص �ل������ذي حققه �لع������رب بعد 

قدوم �مللك في�ش������ل �إىل دم�شق وحترير 

تر�ك. رو�يتي بنات نع�س  �ملنطقة من �لأ

رو�ية معه������ا عرفت نكهة �لنجاح ومعنى 

أدباً جمياًل  نك كتبت � �أن يحبك �لنا�س لأ

أتاأنى قب������ل �إ�شد�ر عملي  له������ذ� مازلت �

أريده ��شتثنائياً خلاطر �لنا�س  نني � �لقادم لأ

�لذي������ن �أعجبتهم بنات نع�س وكما تعرف 

�إن بنات نع�س هو ��شم ملجموعة جنوم يف 

نها مكونة  �ل�شماء ي�شميها �لبدو كذلك لأ

م������ن �شبع جنمات يف �ل�شماء يقول �لبدو 

أبيهن ويحمن حول  أنهن يحملن نع�������س � �

جنم �جلدي – جن������م �لقطب - ويطلنب 

بيهم وب������ذ�ت �لوقت يظهر جنم  �لثاأر لأ

�شهي������ل م�رصج������اً باحلمرة له������ذ� يقول 

�لب������دو مثل �شهري »�لذ�بح �شهيل و�ملتهوم 

�جلدي« مثل يق������ال عنك عندما تبحث 

عن �حلقيقة يف �ملكان �خلطاأ.

- ع�صلللت يف ال�صحراء وع�صت يف 

املدينلللة فهل يت�صاللللح هذا الت�صاد 

عندك وكيف؟

أل������ة م�شاألة ت�شالح �إمنا  • لي�شت �مل�شا

أل������ة »�حتيال« �حتلت عل������ى من�شاأي  م�شا

�مل������زدوج وجذري �ل�شح������ر�وي �لبحت. 

أك������رث ما تعلمته  تعلم������ت من �ل�شحر�ء �

م������ن �ملدين������ة كل ما جئت ب������ه معي من 

�ل�شحر�ء ��شتثمرته يف �خرت�ق �ملدينة. 

�أظنن������ي �أول من قدم �لن�س �ل�شحر�وي 

�خرتقت مدينة �لرو�ية �ل�شورية وقدمت 

ن�شي �ل�شحر�وي بكامل كثبانه وبو�ديه 

وقفاره وعجاجه ونخيله و�شوكه وخيوله 

وطيوره �حلرة.

عربت �ملدني������ة و�حل�رصية من بو�بة 

زيل حملت كامل  �لكربياء �ل�شحر�وي �لأ

تر�ث������ي خطو�تي مو�شول������ة مع جذوري 

مر  �ملت�شعب������ة تخيل كم هو �شعب هذ� �لأ

أن������ت ت�شحب معك جزء من  �أن مت�شي و�

بط������ن �ل�شح������ر�ء؟ �شع������ب ولكنه متع 

فعلت ذلك مبتعة وع�شق. وجلت دم�شق 

كنخلة وعل������ى �جلميع �أن ينظر �إىل فوق 

لريونني.
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وقلللد  ال�صحافلللة  يف  تعمللللني   -

راأيت �صيئلللًا من عملك فيها فلماذا 

اجتهلللت اإىل ال�صحافلللة ومل تتجهي 

اإىل تدري�لللس الفل�صفلللة. هلللل ذللللك 

لتبقي قريبة ملللن املناخ الثقايف اأم 

ملاذا؟

• �ل�شحاف������ة هي �لتمري������ن �ليومي 

وريا�شتي  �ل�شحافة هو�يت������ي  لقلم������ي، 

�ملف�شلة. �أحب �ل������ورق: �جلر�ئد، كتب، 

جمالت، جئت �ل�شحافة مبح�س �ل�شدفة 

مل تك������ن �شيئاً مار�شته عن �شابق تخطيط 

أبد�ً �إنه������ا قدري �جلميل �لذي و�شع يف  �

طريقي لتكتمل لعبة �لكتابة فال�شحافة 

تتطلب متابعة يومية ملا يحدث يف �لعامل 

�شيا�شياًُ وثقافي������اً و�جتماعياً و�قت�شادياً 

ت�شعني على متا�س يومي مع �لقلم . 

دبية  - ما هو راأيلللك باحلركة الأ

الن�صويلللة، وعلى تعتربينها م�صتقلة 

دبية بعامة؟ عن احلركة الأ

أق������ول باأنن������ي متح������ررة  • ل ب������ّد �أن �

نها  لكنني ل�ش������ت من دع������اة �لن�شوية؛ لأ

مو�شة قدمية وم�شتوردة وحملت لفتات 

مغرق������ة بال�شتفز�ز ملجتمع������ات �رصقية 

مرتعة بالتقاليد و�ملوروث �لذي ل ميكن 

تغي������ريه بني يوم وليلة كم������ا يزعم ويريد 

دب �لن�ش������وي �ل������ذي مل يحقق ح�شور�ً  �لأ

أدبياً حقيقياً. فق������ط �مل�شاألة �نح�رصت  �

أة  بب�شع������ة مقالت جمامل������ة للكاتبة �ملر�

دب  دبها، و�جتماعياً ظل هذ� �لأ ولي�س لأ

نخبوياً ومل يكن مقنعاً قط للنا�س �أو حتى 

جاذباً لهم بل �إن �لبع�س يعتربون كاتباته 

مرفو�شات �جتماعياً وبر�أيي �ل�شخ�شي 

دب ل�شاحبه �أن  أب�شع �شيء يقدمه �لأ �إن �

يكون منبوذ�ً �جتماعياً وم�شتهجناً وحتى 

دباء  يف �لو�ش������ط �لثق������ايف �لنخب������وي �لأ

»�لرج������ال« يقولون �شيئ������اً ويكونون �شيئاً 

�آخر �أمام �لكاتب������ة )�لن�شوية( وميدحون 

و��شتهتاره������ا  خالق������ي«  �لأ »�نفالته������ا 

باأنوثتها بذريعة �لتحرر وطبعاً هذ� فهم 

دباء  خاطئ للتح������رر وذ�تهم ه������وؤلء �لأ

�لرج������ال ينعتون باأحق������ر �ل�شفات حني 

يدرن ظهورهن لهم. )بب�شاطة( �ملثقفون 

–معظمه������ن- يقول������ون م������ال يفعل������ون 

أيتهم م������ع �شاحباتهم  أن������ا �شخ�شي������اً ر� و�
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َن 
رْ
–ومعظمه������م كاتبات ن�شوي������ات- ولَ�ش

دبية  زوجاته������م. )بب�شاطة( �حلرك������ة �لأ

�لن�شوية قا�رصة و�شاذجة ومفتعلة.

ال�صوريلللون  دبلللاء  الأ هلللم  ملللن   -

راأيلللك  وملللا  لهلللم  تقراأيلللن  الذيلللن 

بنتاجاتهم؟

دباء �لغربي������ني �أكرث من  • ق������ر�أت لالأ

أو �ملحليني لكن������ي طبعاً قر�أت  �لع������رب �

أتابع جديد فو�ز  حنا مينه وزكريا تامر و�

حد�د.

- ملللا هلللي م�صاريعلللك الروائيلللة 

دبيلللة يف امل�صتقبلللل اأم اأن الزواج  والأ

دبية �صينهي هذه الطلة الأ

• لن �أقدم عل������ى زو�ج ل يكون د�فعاً 

دبية كثرية  دبية وم�شاريعي �لأ لتجربتي �لأ

يف �مل�شتقب������ل وطموحات������ي كبرية �شاأظل 

�ل�شحرو�ي������ة �لتي تعلم������ت من �ل�رص�ب 

فاق و�شنع  تقنية �للعب و�لتعري�س على �لآ

ق�ش������وره ومردته وكل تل������ك �جلماليات 

زلية �لتي دوخ فيها �لب�رص.  �لأ

¥µ
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�شفحات من �لن�شاط �لثقايف

كتاب ال�شهر

�لهجرة �إىل �ملجتمع �لرقمي

اآخر الكالم

مام؟ م�شرية �لتاريخ هل هي �إىل �لأ

�إعد�د: �أحمد �حل�شني

�إعد�د وتقدمي: حممد �شليمان ح�شن

رئي�س �لتحرير
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التمكني للغة العربية: 

يف اإط������ار االهتمام الذي توليه �سورية للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز 

عالمية، اأكد  دورها ومكانتها على ال�سع������د الثقافية والعلمية والتعليمية واالإ

الدكتور حممود ال�سيد رئي�س جلنة التمكني للغة العربية اأن اللغة العربية هي 

�سا�س������ي لقوميتنا العربية واملوحدة للع������رب رغم جراحات التجزئة  املقوم االأ

العميقة وذلك ب�سبب حيويتها ومرونتها وخ�سوبتها وقابليتها للتجدد وللتطور 

❁

ò
�أديب وباحث يف �لرت�ث �لعربي )�شورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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مة  مع خمتل������ف الع�صور التي م������رت بها الأ

العربية.

أ�ص������ار ال�صيد اإىل الهتمام الذي توليه    وا

القيادة ال�صيا�صي������ة باللغة العربية والت�صجيع 

عل������ى انت�صاره������ا �صليمة يف جمي������ع ال�صعد 

واملجالت، رم������زاً لوجودنا وانتمائنا وكياننا 

القوم������ي وو�صيل������ة لفهم تاريخن������ا وعقيدتنا 

أمتن������ا، م�صرياً اإىل اأن جلنة  وم�صرية ح�صارة ا

التمك������ن للغ������ة العربية الت������ي �صكلها ال�صيد 

جناز خطة  �صد عام 2007 لإ الرئي�س ب�صار الأ

عم������ل وطنية ت�صتهدف التمكن للغة العربية 

واحلفاظ عليها والهتمام باإتقانها والرتقاء 

بها تتابع حالياً خطوات العمل التي و�صعتها 

أ�صواطاً مهمة يف جمال عملها. وقطعت ا

واأو�صح ال�صي������د اأن جلنة التمكن قامت 

باإح������داث جلان متكن يف ال������وزارات املعنية 

يف  حما�������رات  واإلق������اء  املحافظ������ات  ويف 

جم������ال التوعية اللغوي������ة يف املراكز الثقافية 

ندية واجلمعيات  والأ والنقابات  واجلامعات 

اإ�صافة اإىل عقد دورات تدريبية للعاملن يف 

بع�س الوزارات واملحافظات لتدريبهم على 

أ�صلوب  ا�صتعمال اللغ������ة العربية ال�صليم������ة وا

الرتا�صل واإجراء مقاب������ات ولقاءات اإذاعية 

وتلفزيوني������ة ون�ر زواي������ا �صحفية ومقالت 

يف جم������ال التوعي������ة اللغوية واإ�صه������ام بع�س 

هلية و�ملنتدي������ات يف عملية  �جلمعي������ات �لأ

�لتوعية �للغوية. 

من جانب������ه بنّي �لدكت������ور �شهيل �ملالذي 

ع�شو جلنة �لتمكني للغ������ة �لعربية �أن �للغة 

�لعربية تتعر�س لكثري من �لتحديات وخا�شة 

يف �لتاريخ �ملعا�رص و�أن حماولت كثرية جرت 

حالل �لعامية حمل �لف�شحى لكنها ف�شلت  لإ

ول ت������ز�ل �ملحاولت م�شتمرة وهي حماولت 

مة بتهدمي لغتها،  م�شبوه������ة غايتها تهدمي �لأ

م�شتعر�ش������اً طبيع������ة ه������ذ� �ل�������رص�ع وتلك 

�ملحاولت من������ذ نهاية �لق������رن �لتا�شع ع�رص 

ن، م�شري�ً يف �لوق������ت ذ�ته �إىل �أن  وحت������ى �لآ

�للغ������ة �لعربي������ة ��شتطاع������ت �أن تكتب تاريخ 

�لعامل و�لرت�ث �لعربي بلغة �شليمة وقومية مبا 

تتمت������ع به من مرونة وق������درة على �ل�شتقاق 

فهي قادرة على �أن متار�س دورها �حلقيقي 

وتت�ش������دى ل������كل �لتحديات �لت������ي ت�شتهدف 

قالل من �أهميتها. طم�شها و�لإ

وتركزت مد�خالت �حل�شور حول �أهمية 

�للغة �لعربية و�������رصورة تكري�شها يف و�شائل 

ع������الم �ملقروءة و�مل�شموع������ة و�ملرئية ويف  �لإ

عالن������ات و�مل�شل�شالت وكاف������ة �ملر��شالت  �لإ

وغريها �إ�شافة �إىل �أهمية تنمية لغة �لطفل 

وىل ومتابعة ذلك  من������ذ مر�حل �لدر��ش������ة �لأ

على مدى �ملر�حل �لدر��شية و�جلامعية وفق 

��شرت�تيجية و��شحة ومدرو�شة.
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�شارة �إلي������ه يف هذ� �ملجال   م������ا جتدر �لإ

�أن �لقمة �لعربي������ة يف دورتها �لع�رصين �لتي 

�نعقدت يف دم�شق عام 2008 تبنت �لقرت�ح 

�ل�شوري باإيالء �للغة �لعربية �هتماماً ورعاية 

خا�ش������ة باعتبارها وع������اء للفك������ر و�لثقافة 

�لعربي������ة ولرتباطه������ا بتاريخن������ا وثقافتن������ا 

أك������دت تو�شيات �لقمة على  وهويتنا، حيث �

�������رصورة �لهتمام باللغ������ة �لعربية و�لنهو�س 

بها، ودعت �إىل �رصورة تبني �شيا�شات لغوية 

تلتزم �لتعليم باللغة �لعربية، ودعم ح�شورها 

يف �ل�شبك������ة �لعاملية للمعلومات ويف �لو�شائل 

�ل�شمعي������ة و�لب�رصية، وطالب������ت بتنمية �للغة 

�لعربية يف �رتباطه������ا بالتنمية �لقت�شادية، 

وتنمية جمتمع �ملعرف������ة و�للتز�م با�شتخد�م 

�للغة �لعربي������ة يف �ملحافل �لدولية، و�شددت 

عل������ى دور �لدول وم�شوؤولي������ة �ملجتمعات يف 

��شتخد�م �للغة �لعربية لغة ر�شمية يف خمتلف 

�مليادي������ن �ملعرفية و�لثقافية و�حلياة �لعامة، 

)1(
عالنية. عالمية و�لإ ن�شطة �لفنية و�لإ و�لأ

العربية ت�صكو قومها: 

مار�ت  على �شعي������د مت�شل ويف مركز �لإ

�ألقى  �شرت�تيجية  �لإ و�لبح������وث  للدر��ش������ات 

�لدكت������ور �أحمد عبد �هلل فرهادي حما�رصة: 

�للغة �لعربية يف مو�جهة �لتحّديات.

�نح�شار  أ�شب������اب  � �ملحا�������رصة  وتناول������ت 

�لهتم������ام باللغة �لعربي������ة يف موطنها، فيما 

قبال  يعلو �شاأنها يف �لغرب يوماً بعد يوم، و�لإ

�لكبري من جانب �لطلبة يف �لوليات �ملتحدة 

عل������ى متابع������ة در��شته������ا، بدعم م������ن وز�رة 

مريكي������ة وت�شجي������ع منها، من  �خلارجي������ة �لأ

خالل �ملنح �لتي تقّدمها �لوز�رة للر�غبني يف 

متابعة در��شة �للغة �لعربية يف بلد�ن عربية 

أو �إ�شالمية.  �

أ�شار �ملحا�������رص �إىل �أن مو�فقة �لرئي�س  و�

أوباما عل������ى �إجر�ء مقابلة  مريكي بار�ك � �لأ

م������ع »قن������اة �لعربي������ة« كان له������ا وقعها على 

�مل�شاهدي������ن يف �لوليات �ملتحدة، باعتبارها 

وىل �لتي �نفردت باحلو�ر مع �لرئي�س  �لقناة �لأ

أ�شهمت كتابة �لتعليقات على  �جلديد، حيث �

نرتنت،  �ملو�شوعات �ملن�شورة على �شفحات �لإ

أوباما مع �لقناة، يف  خا�ش������ة مقابلة �لرئي�س �

زيادة ن�رص �لكتابة باللغة �لف�شحى. 

أ�شار �إىل �أن �للغة �لعربية �لف�شحى  كما �

��شتخد�مه������ا  رقع������ة  وتو�ّشع������ت  �نتع�ش������ت 

أتاح������ت مل�شاهديها  ع������رب �لف�شائي������ات �لتي �

وم�شتمعيها فر�شة �لتو��شل �ملبا�رص معها عرب 

�لهاتف من �شّتى �أرجاء �ملعمورة، مو�شحاً �أن 

�للغة �لعربية �لف�شحى مل تعد لغة �ملنا�شبات 

�لر�شمية ولغة �ملحا�������رص و�خلطيب و�ملذيع 

خب������ار فقط، بل تعّدتها  أ ن�رصة �لأ �ل������ذي يقر�
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�إىل لغة يتكلّمها �لفرد �لعادي، ولكن �شو�ب 

هذه �للغ������ة يعتمد على مدى در�ية �ملتحّدث 

مبا فيها من نحو و�رصف. 

قب������ال �لفاتر  وق������ارن فرهادي ب������ني �لإ

على در��شة لغة �ل�ش������اد وتدري�شها يف �لعامل 

قبال �لكبري عل������ى در��شتها يف  �لعرب������ي، و�لإ

�لع������امل �لغربي، فقد ت�شاع������ف عدد طالب 

مريكي������ة �لذي������ن يقبلون على  �جلامع������ات �لأ

در��شته������ا، و�رتفع �لع������دد بن�شبة 127% منذ 

خم�س �شنو�ت، علماً باأن تدري�س �للغة �لعربية 

�إلز�مي يف معظم �أقطار �لعامل �لعربي، فيما 

يختارها طالب �جلامعات و�ملد�ر�س �لثانوية 

يف �لوليات �ملتحدة مبح�س �إر�دتهم. 

و�أو�شح �ملحا�رص �أن �للغة �لعربية دخلت 

كرث در��شة يف �لوليات  لئحة �للغات �لع�رص �لأ

�ملتحدة، على �لرغم من �شعوبة تعلّمها مثل 

خرى كاليابانية و�ل�شينية و�لكورية،  �للغات �لأ

�إذ تع������ّد ذ�ت »�شعوبة ��شتثنائي������ة« بالن�شبة 

مر  نكليزية، ول يختلف �لأ للناطقني باللغة �لإ

كثري�ً من وجهة نظره يف كند� وبلد�ن �أوروبة 

�لغربية، ما يبع������ث على �لده�شة و�ملفارقة 

�لعجيبة ب������ني عاملني ينح�رص �هتمام �ل�شباب 

باللغ������ة �لعربي������ة يف �أحدهما وه������و موطنها 

قبال  ومهدها، بينما يعلو �شاأنها ويتو��شل �لإ

)2( 
خر. و�لتهافت عليها باطر�د يف �لآ

اأيام الفرانكفونية يف دم�صق: 

أيام  �شه������دت دم�ش������ق �نطالق فعالي������ات �

�لفر�نكفوني������ة يف �شوري������ة 2009 بتنظي������م 

ور�ش������ة عمل كتابة ومعر�س للمل�شقات حول 

ع�������رص كلم������ات للتعبري عن �لغ������د من خالل 

كتاب������ة ق�شي������دة باللغة �لفرن�شي������ة ي�شتوحى 

حدى  مو�شوعه������ا من �لتعري������ف �لف�شائي لإ

هذه �لكلمات. 

وقد قام������ت جلان حتكيم حملية باختيار 

ومكاف������اأة ثالث������ة ر�بحني م������ن كل مدينة ثم 

عمال �إىل �ملركز �لوطني للدر��شات  تر�شل �لأ

�لف�شائي������ة وذلك يف كل من دم�شق وحم�س، 

ودعا مركز �لتوثيق �لرتبوي بدم�شق �لطالب 

�لناطق������ني بالفرن�شي������ة يف دم�ش������ق وحم�س 

و�لالذقي������ة وحل������ب �إىل �مل�شاركة يف م�شابقة 

�جلاذبي������ة �ل�شعري������ة �لتي ينظمه������ا �ملركز 

�لوطني للدر��ش������ات �لف�شائية �نطالقاً من 

أ�شبوع  �إح������دى �لكلمات �لع�رص �ملعتم������دة يف �

�للغة �لفرن�شية. 

وكان������ت قد �فتتح������ت يف حمطة �حلجاز 

أيام �لفر�نكفونية  �لقدمية بدم�شق فعاليات �

يف �شوري������ة للع������ام 2009 بح�ش������ور مثلي 

�شف������ار�ت بلجي������كا وكند� وفرن�ش������ا و�ملغرب 

و�ملوؤ�ش�شات  وتون�������س  و�شوي�������رص�  وروماني������ا 

يف  �لفر�نكفوني������ة  و�جلامعي������ة  �لثقافي������ة 

�شورية. 
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وق������ال دي������رك م. لون������ك �شف������ري بلجيكا 

بدم�ش������ق يف كلمة له خالل حف������ل �لفتتاح: 

�إن حب �للغ������ة �لفرن�شية لي�������س غريباً على 

�أ�شدقائنا �لعرب �ملعروف������ني بحبهم للغتهم 

م، و�أ�ش������اف �أن �لفر�نكفوني������ة ه������ي �أكرث  �لأ

م������ن جمرد لغة �إنها ثقاف������ة وح�شارة، ودليل 

أي������ام �لفر�نكفونية �لغني  ذلك ه������و برنامج �

�لذي �شيقام يف �شورية �لذي ل ميكن ح�رص 

أ�شبوع، م�ش������ري�ً �إىل �أن مفهوم  فعاليات������ه يف �

�لفر�نكفونية �حل�شاري يعتمد على �للتز�م 

بالتنوع �لثق������ايف و�حلو�ر ويركز على مبادئ 

�لتنمية و�لت�شامن و�لتعاون. 

من جانبه قال مي�شيل دوكلو �شفري فرن�شا 

يف دم�ش������ق: �إن �لرو�ب������ط �لت������ي جتمع بني 

�ل�شعب������ني �ل�شوري و�لفرن�شي تنبع من �لقلب 

و�ملر�كز �لثقافية ت�شه������ل مثل هذه �لرو�بط 

ومنه������ا �ملركز �لثق������ايف �لفرن�ش������ي بدم�شق، 

ي������ام �لفر�نكفوني������ة فر�شة  و�أ�ش������اف �أن �لأ

منا�شب������ة ج������د�ً لتقا�شم م�شاع������ر �حلب بني 

�لفرن�شيني و�ل�شوريني وجميع �ل�شعوب �لتي 

تتكلم �لفرن�شية م�شري�ً �إىل �أن �ل�شعب �ل�شوري 

يكن حباً كب������ري�ً للغة �لفرن�شية وتعلمها لهذ� 

�ل�شبب �شتحظى جميع �لتظاهر�ت �لثقافية 

أي������ام �لفر�نكفونية من  �لت������ي تنظم يف �إطار �

معار�������س وم�������رصح وغريه������ا بقب������ول �شعبي 

وجماهريي كبري. 

أو�شباك������ر �ل�شفري  ب������دوره ق������ال مارت������ن �

أيام  �ل�شوي�������رصي بدم�ش������ق: �إن خ�شو�شي������ة �

�لفر�نكفوني������ة يف �شورية تاأتي من �أن �شورية 

لي�ش������ت ع�شو�ً يف �ملنظمة �لفر�نكفونية لكن 

هناك �لكث������ري من �لناطقني باللغة �لفرن�شية 

يف �شوري������ة �إ�شاف������ة �إىل �أن �ل�شعب �ل�شوري 

ميال للثقافة �لفر�نكفونية. 

يام �لفر�نكفونية  وت�شمنت فعالي������ات �لأ

يف ن�شاطات غني������ة تتنوع بني �إقامة معار�س 

وعر�������س �أفالم وم�رصحيات وحفالت غنائية 

وور�ش������ات عم������ل وم�شابق������ات وحما�������رص�ت 

أيام �لفر�نكفونية �لتي  وغريها، ي�شار �إىل �أن �

حتتف������ل بها كل ع������ام دول �أع�ش������اء �ملنظمة 

�لدولية للفر�نكفونية ه������ي منا�شبة لتعريف 

�جلمهور بالغنى �لثق������ايف للفر�نكفونية عرب 

تظاه������ر�ت ثقافية وفكري������ة مرتبطة باللغة 

�لفرن�شي������ة وبالثقاف������ة �لفر�نكفوني������ة حول 

)3(
�لعامل. 

يف  الفرن�صية  تتحدى  النكليزية 

معقلها: 

على �شعيد م������و�ز ت�شري بع�س �ملعطيات 

نكليزية تقدم������ت خالل �لعقود  �أن �للغ������ة �لإ

خ������رية يف لبنان فاأز�ح������ت �للغة �لفرن�شية  �لأ

عن عر�شها يف بلد يعترب معقل �لفر�نكفونية 

و�شط.  يف �ل�رصق �لأ
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دب �لفرن�شي  أ�شتاذ �لأ و�أكد يف هذ� �ملجال �

يف جامعة �لبلمند �خلا�شة �لربوف�شور جورج 

دورلي������ان �أن لبنان عل������ى �مل�شتوى �لثقايف ما 

يز�ل يعت������رب بلد�ً »فرنكوفوني������اً«، لكن �للغة 

�لفرن�شي������ة كاأد�ة تو��ش������ل هي �لتي تر�جعت 

أ�شار دورليان �إىل  مل�شلحة �للغة �لنكليزية، و�

قبال على �جلامعات �لتي تعتمد �للغة  �أن �لإ

�لنكليزي������ة �زد�د منذ �شن������و�ت عديدة و�أن 

�أنظار ط������الب �ملد�ر�س �لفرنكوفونية نف�شها 

مريكية، لفتاً �إىل  موجهة �إىل �جلامع������ات �لأ

�أن �للغة �لنكليزية تعن������ي بالن�شبة للطالب 

و�أهلهم �مل�شتقبل وت�شهل �لدخول �إىل ميادين 

�لعمل �مل�شتقبلية. 

يذك������ر يف ه������ذ� �جلان������ب �أن �ملد�ر�������س 

�للبنانية �لت������ي تعتمد �للغ������ة �لفرن�شية لغة 

ثانية ت�شكل من حي������ث �لعدد ما ن�شبته نحو 

60% م������ن مد�ر�س لبن������ان، لكن عدد طالبها 

يف تر�ج������ع م�شتمر خالل ع�������رص �شنو�ت من 

أرق������ام �ملركز �لرتبوي  73% �إىل 62%، وف������ق �

مناء �لتابع لوز�رة �لرتبية، ويقول  للبحوث و�لإ

دورليان »يف �ملا�شي، �رتكبت مد�ر�س �لبعثة 

�لعلمانية �لفرن�شية خط������اأ بتهمي�شها درو�س 

�للغة �لنكليزية، فكانت �لنتائج كارثية، لكن 

ه������ذه �ملد�ر�س ذ�تها تعط������ي حالياً يف لبنان 

مكانة مهمة لتدري�س �للغة �لنكليزية«.

ويقر م�شت�شار �لتعاون �لثقايف يف �ل�شفارة 

�لفرن�شية يف بريوت دني�س غايار باأن »�رصيحة 

�للبنانيني« �لذين يتكلم������ون �للغة �لفرن�شية 

دون �شو�ه������ا يف طريقها �إىل �لندثار، م�شري�ً 

�إىل جهود تبذله������ا �ل�شفارة �لفرن�شية. ورغم 

ذلك، فاإن �للغة �لفرن�شية ترت�جع يف و�شائل 

عالنات و�ملو�شيقى و�ل�شينما  عالم ويف �لإ �لإ

وخ�شو�ش������اً على �شبك������ة �لنرتنت، لفتاً �إىل 

�أن �للغ������ة �لنكليزية لها ح�شور �أكرب يف هذه 

�ملجالت،حي������ث تقدر ن�شبة �للبنانيني �لذين 

أو ب�شكل  يتكلم������ون �للغة �لفرن�شي������ة - جيد�ً �

�أقل جودة - بنح������و 38%، فيما يتكلم خم�س 

هذه �لن�شبة ثالث لغات. 

وتبلغ ن�شبة �ل�شباب �لعامل �لذي يتمكن 

جيد�ً م������ن �للغة �لفرن�شي������ة 37.5% مقابل 

�للغ������ة �لنكليزية،  31.4% يتكلم������ون جيد�ً 

وف������ق در��ش������ة ن�رصته������ا ع������ام 2003 جامعة 

�لقدي�������س يو�ش������ف �لفر�نكفوني������ة وعنو�نها 

»دخول �ل�شباب �للبن������اين �إىل ميادين �لعمل 

و�لهجرة«، ويف �ملقابل، يرى �لبع�س �أن و�شع 

�للغة �لفرن�شية يف لبنان لي�س و�شعاً ميئو�شاً 

)4(
منه. 

�لللصللليلللكلللاغلللو اأفلللل�للللصللللل روايلللللللللة عللنللد 

ماراتيني:  الإ

بعد �أكرث من 5 �آلف تر�شيح، تلقتها �رصكة 
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عالم، ف������ازت رو�ية »�شيكاغو«  أب������و ظبي لالإ �

�ش������و�ين بلقب  للكات������ب �مل�������رصي ع������الء �لأ

م������ار�ت«. وتفوقت  »�لرو�ي������ة �ملف�شلة يف �لإ

»�شيكاغو« على رو�يات عاملية ذ�ئعة �ل�شيت 

مثل »�ملليونري �ملت�رصد« و»�شيفرة د�فين�شي«. 

�أح������د �لفائزين بجائ������زة ت�شويت  وقال 

�جلمه������ور: �إنه قام برت�شي������ح رو�ية �شيكاغو 

�ش������و�ين بع������د �أن �شاه������د فيل������م »عمارة  لالأ

يعقوبي������ان« للكاتب نف�شه، م������ا �شجعه على 

قر�ءة رو�ي������ة �شيكاغو، و��شف������اً �إياها ب�اأنها 

أنها من �لرو�يات �لهامة وقد  رو�ية عظيمة، و�

متت �شياغتها بعناي������ة وُر�شمت �شخ�شياتها 

بدقة متناهية. 

�شو�ين  وتعر�س رو�ية »�شيكاغو« لعالء �لأ

مريكية  �شورة �مل�رصيني يف مدينة �شيكاغو �لأ

و�لنق�شامات �لثقافية �لتي يو�جهونها، وقد 

متكن حمبو �لق������ر�ءة من �لت�شويت لرو�يتهم 

�ملف�شل������ة م������ن قائم������ة ت�شمن������ت 40 كتاباً 

رقام �ملبيع������ات يف �ملنطقة  �خت������ريت وفقاً لأ

و��شتطالع������ات �لر�أي. كم������ا �أتيحت �أمامهم 

فر�ش������ة تر�شيح رو�يته������م �ملف�شلة من خارج 

�لقائم������ة، من خ������الل م������لء �لتفا�شيل على 

�ملوقع �للكرتوين �خلا�س بامل�شابقة. 

أم������ا رو�ية �ألف �شم�������س ر�ئعة ل�شاحبها  �

خال������د �حل�شيني �لتي ف������ازت بلقب �لرو�ية 

نكليزية فاإنها تتحدث عن  �ملف�شلة باللغة �لإ

حد�ث �ملتقلبة يف �أفغان�شتان  جمموعة من �لأ

أ �أحد�ثها  خ������الل �لثالثني عاماً �ملا�شية، تبد�

من �لغزو �ل�شوفياتي م������رور�ً بحكم طالبان 

عمار م������ا بعد طالبان، �إذ  و�نتهاء باإعادة �لإ

تتعر�س �لرو�ية لن������و�ح �إن�شانية ل�شكان هذ� 

�لبل������د �لذين يعي�شون ب������ني �لعنف و�خلوف 

ميان.  مل و�لإ و�لأ

وقالت فيد� رزق، كبرية م�شوؤويل �لت�شويق 

ع������الم »�إن �لبحث عن  يف �رصكة �أبوظبي لالإ

م������ار�ت �شيء عظيم  �لرو�ي������ة �ملف�شلة يف �لإ

أ من  ي������دل عل������ى �أن �لنا�������س جزء ل يتج������ز�

جندة �لفنية و�لثقافية للعا�شمة �أبوظبي.  �لأ

كم������ا �أن �لرو�يات �لفائزة تعطي فكرة ر�ئعة 

عن ما يف�شله �لنا�س من �لقر�ء�ت، كما توؤكد 

�شعي منظمي معر�س �أبوظبي للكتاب جلعل 

�ملدينة مركز� للن�رص و�لثقافة يف �ملنطقة«. 

وو�شف������ت كلودي������ا كايزر، �ملدي������ر �لعام 

أبوظب������ي للكتاب  ل�رصك������ة »كتاب« معر�������س �

�شخم لهذ� �لعام، وقالت: »نحن  باملعر�س �لأ

�شعد�ء للم�شاركة �لو��شعة يف �ختيار �لرو�ية 

مار�ت، خا�ش������ة و�أن جميع  �ملف�شل������ة يف �لإ

دبية  عم������ال �لأ �لكتب �ملر�شح������ة هي من �لأ

�لر�ئعة و�إنه ل�ش������يء عظيم �أن يرى �ملوؤلفون 

كتبهم تناف�س لتكون و�حدة من �أهم �ملوؤلفات 

)5(
يف �لعامل«. 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

391 العــــــدد 549  حزيـــــــران   2009

اأبلللللو ظللبللي حتللتللفللي بللليلللوم الللللرتاث 

العاملي: 

أك������د حممد خلف �ملزروع������ي مدير عام  �

هيئ������ة �أبوظبي للثقاف������ة و�ل������رت�ث �أن دولة 

مار�ت ما ت������ز�ل تو��شل جهودها �حلثيثة  �لإ

يف دعم خطط وبر�مج منظم������ة �ليون�شكو، 

وذلك من خالل �إجناز قو�ئم �جلرد �ملتعلقة 

بالرت�ث �ملعنوي، م�شري�ً �إىل �أن �لدولة قطعت 

أ�شو�طاً كب������رية فيما يتعلق  يف هذ� �ملج������ال �

�شيلة عرب  بال�شقارة وبالعاد�ت و�لتقاليد �لأ

ت�شنيفاتها وم�شامينها �ملختلفة. 

وقال �ملزروعي يف �فتت������اح ندوة �لرت�ث 

م������ن �ل�ش������ون و�لتوثيق �إىل �لرتوي������ج و�لنقل 

جيال �مل�شتقبل، �لتي نظمتها هيئة �أبوظبي  لأ

للثقاف������ة و�لرت�ث �حتف������الً بالي������وم �لعاملي 

للرت�ث، ومب�شاركة عدد كبري من �ل�شخ�شيات 

كادميية على �مل�شتوى  �لثقافية و�لفكرية و�لأ

�إن �لعا�شمة  قليم������ي و�ل������دويل:  �ملحلي و�لإ

أيلول  أبوظب������ي �شوف حتت�ش������ن يف �شبتمرب/� �

�لقادم موؤمتر�ً دولياً لتقييم ما مت �إجنازه يف 

برنامج قو�ئم �جل������رد على �مل�شتوى �لدويل، 

أك������رث من 100 دول������ة من خمتلف  مب�شارك������ة �

�أنحاء �لعامل. 

ولفت �ملزروعي �إىل �أن �لحتفاء �ليوم يف 

�لعا�شمة �أبوظبي باليوم �لعاملي للرت�ث لي�س 

وليد �للحظ������ة، فاأبوظبي حتتفي برت�ثها كل 

يوم وعلى مد�ر �ل�شنة من خالل ما تخططه 

وت�شتثمر فيه وتنجزه من م�شاريع ر�ئدة وفق 

�أعلى �ملعايري �لعلمي������ة �لدولية، وبتوجيهات 

من قيادتها، وباإر�دة جمتمعها �حلري�س على 

خدمة ذ�كرت������ه �جلماعية، مبا يحمي هويته 

�لوطنية وتطلعاته �مل�شتقبلية يف �إطار ثقافة 

�لت�شام������ح و�لتح������اور بني �ل�شع������وب، وبدعم 

قوي من �حلري�ش������ني على �لرت�ث و�ملوؤمنني 

�شيلة من  مبدلولت������ه �لرمزية و�لثقافي������ة �لأ

خرب�ء وباحثني. 

أك������د �ملزروعي للم�شارك������ني و�حل�شور  و�

�أهمي������ة و�رصورة ��شرتجاع �لقيم �لنبيلة �لتي 

دعا �إليها ور�شخه������ا �لر�حل �ل�شيخ ز�يد بن 

�شلط������ان �آل نهي������ان، بهدف حماي������ة �لرت�ث 

و�شون������ه و�لبح������ث فيه، م�ش������ري�ً �إىل �أن تلك 

�جله������ود �لكب������رية، كانت حم������ل تقدير �لعامل 

كادميية  �أجمع مبوؤ�ش�شات������ه �لدبلوما�شية و�لأ

و�لبحثي������ة، لفت������اً �إىل �أن �ل�شي������خ ز�يد ر�شم 

لدولتن������ا �لفتية بقيادتها �لر�شيدة منهج حب 

جيال  �ل������رت�ث و�حلر�س عل������ى حفظ������ه لالأ

�جلديدة، موؤكد�ً �أن هيئ������ة �أبوظبي للثقافة 

و�ل������رت�ث تو��شل �ليوم ر�شم خططها وتنفيذ 

م�شاريعها يف �إطار �إ�شرت�تيجية �حلفاظ على 

مارة �أبوظبي.  �لرت�ث �لثقايف �لغني لإ
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أك������د د. نا�رص علي �حلمريي  من جانبه �

مدير �إد�رة �لرت�ث �ملعنوي يف هيئة �أبوظبي 

للثقافة و�لرت�ث خالل �فتتاح �لندوة �لعلمية 

�لدولي������ة، حر�������س �لهيئة عل������ى �أن تت�شمن 

أ�شا�شي������ني بارزين يحظيان  �لن������دوة حمورين �

م������ار�ت ومنظمة �ليون�شكو  باهتمام دولة �لإ

وكاف������ة �ملوؤ�ش�شات و�لهيئ������ات �ملعنية �إقليمياً 

جيال �مل�شتقبل،  ول نقل �لرت�ث لأ ودولي������اً، �لأ

و�لثاين حمور �حلكاية �ل�شعبية. 

وقال: �إن �إد�رة �لرت�ث �ملعنوي ت�شعى من 

خالل هذه �لندوة �إىل تو�شيع م�شاحة �حلو�ر 

فكار بني �ملهتمني بال�شاأن �لبحثي  وتبادل �لأ

�لرت�ث������ي، خا�ش������ة و�أن مو�ش������وع �ل�شق������ارة 

�ل�شعبية يدخ������الن �شمن �جلهود  و�حلكاية 

ن �لكثري من  �ملبذولة، و�لتي وثق������ت حتى �لآ

أ�شاليب �لتكيف �ملوروثة،  �خلرب�ت �لعريقة و�

�إ�شافة �إىل عدد كبري من �لبحوث �لتطبيقية 

�لتي �نطلق������ت من �جلمع �مليد�ين وت�شنيف 

�ملعلومات. 

وكان������ت فعاليات �لن������دوة ت�شمنت عدة 

وىل  جل�شات عم������ل، حيث �شهدت �جلل�شة �لأ

وىل حول »�لتاأكيد  أربع �أور�ق عمل، �لأ تقدمي �

على تطبيق �لرت�ث �ملعنوي.. من �لتوثيق �إىل 

�لنقل« وقدمه������ا فرناندو بروجمان، و�لثانية 

تناول������ت »�لرتويج للرت�ث.. من������وذج منهاج.. 

عبد�هلل �ل�شيخ �لب�شري« وقدمها �لربوفي�شور 

أم������ا �لورقة �لثالثة  عب������د�هلل علي �إبر�هيم، �

و�لتي قدمتها د. �شعاد ز�يد �لعرميي فتتعلق 

جيال قادمة،  بتفعيل �لرت�ث ونقله خطو�ت لأ

فيم������ا تناولت �لورقة �لر�بع������ة و�لتي قدمها 

نايف �لنو�ي�شة ق�شية �لرت�ث �ل�شعبي �لعربي 

�خلا�س بالطف������ل ودور �ل�شناعات �لثقافية 

وىل �لتي  يف ترويجه، ثم �ختتمت �جلل�شة �لأ

أد�رتها �شيخة �جلاب������ري، مبد�خالت عامة  �

ومناق�شات بني �مل�شاركني. 

و�شهدت �جلل�ش������ة �لثانية �لت������ي �أد�رها 

د.نيكول�س فوك�س تق������دمي ورقة عمل حول 

م������ار�ت« وقدمه������ا ر��شد  »�ل�شق������ارة يف �لإ

ب������ن �شامل بن فطيم������ة �ملن�ش������وري، ثم حلقة 

نقا�شية لثالثة م������ن �مل�شاركني، حيث حتدث 

ول نا�رص بن  م�شاركان م������ن دولة قط������ر، �لأ

غ������امن �ملعا�شيد وتناول جمعي������ة �لقنا�شني، 

ألق������ى �ل�شوء على  وعل������ي بن خجيم �ملري و�

�لقنا�شني )�ل�شقاري������ن(، ثم كان �خلتام يف 

�حللقة �لنقا�شية حول �ل�شقارين يف تون�س، 

حيث حتدث ه�شام بن حميدة عن �ل�شقارة 

هناك، ومت فتح باب �لنقا�س و�ملد�خالت بني 

�حل�شور و�مل�شاركني ومقدمي �أور�ق �لعمل. 

ومت على هام�س �لن������دوة �لعلمية �فتتاح 

معر�������س رو�ئع �ل�شور و�للوح������ات �لرت�ثية، 

طفال  وور�ش������ة �لعم������ل و�ملر�ش������م �حل������ر لالأ

)6(
و�لفنانني �لت�شكيليني. 
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م�رصوع  عللن  يعلن  احللللداد  الفنان 

يحقق احلفاظ على الرتاث الثقايف: 

�أعلن �لفنان �لكويتي عبد �لعزيز �حلد�د 

عن م�رصوع مت������ت در��شته لبتكار عمل فني 

يلي������ق بتحقيق هدف �حلف������اظ على �لرت�ث 

�لثقايف ويتنا�شب مع مكانة �لكويت �لثقافية 

و�إمكاناتها �لكبرية.

وق������ال �حلد�د: �إن �مل�������رصوع يتلخ�س يف 

�إن�ش������اء وبناء م�رصح فولكلوري يدعى »م�رصح 

كويت �حلن������ني« ويهدف �إىل عر�س م�رصحية 

و�حدة ثابتة ل تتغري وم�شتمرة على مر �ل�شنني 

�أن �مل�رصوع يحتاج  جيال،و�أ�شاف  وتعاقب �لأ

�إىل دع������م وم�شاركة كب������رية من جميع جهات 

�لدولة �لر�شمية وغ������ري �لر�شمية مقرتحاً �أن 

يك������ون مقر �مل�رصوع يف �لقري������ة �لرت�ثية و�أن 

ول من يناير عام  أ �أوىل عرو�ش������ه يف �لأ يب������د�

2013 تز�منا مع �حتفال �لكويت مبرور 400 

عام على تاأ�شي�شها.

وذك������ر �حل������د�د �أن �مل�رصحية حتمل ��شم 

�مل�رصح نف�ش������ه وهو �مل�رصحي������ة �لفولكلورية 

أنه������ا ذ�ت ق�شة  »كوي������ت �حلن������ني« مبين������اً �

ت�شل�شلية ت�ش������ور �أجز�ء مهمة من �حلياة يف 

�لكوي������ت قبل قرن وي�شح������ب �أحد�ثها فنون 

فولكلورية �شعبية وغنائية ومو�شيقية، قائاًل: 

�إن �أح������د�ث �مل�رصحية مبنية على ق�شة حب 

�شاعرية تنتهي نهاية �شعيدة وحمكمة باأ�شلوب 

دبي �لنرثي و�ل�شعري  رفيع غن������ي بالرت�ث �لأ

دبية و�ل�شعبية بدء�  ميزج ب������ني كل �لفنون �لأ

من �حتفالت قدوم �ملولود �إىل �إمتام �لكتاب 

ودخول �لبح������ر و�لعودة منه وحتى �خلطوبة 

و�ل������زو�ج، تتخللها �أغان �شعبي������ة ومو�شيقى 

ل������كل منا�شبة وكل �لفن������ون من �أغاين �أطفال 

أنو�ع  ورق�شات �لعر�شة و�ل�شامري و�لزفة و�

و�أوز�ن �لغناء �لبح������ري و�لربي، وت�شتعر�س 

�أح������د�ث �مل�رصحية مر�ح������ل تاريخية مهمة 

يف تاريخ �لكوي������ت منها بناء �ل�شور و�ملعارك 

�لربي������ة و�لبحري������ة وبيعة �ل�شي������وخ و�جلر�د 

و�ملطر �لغزير و�لهد�م������ة و�لطبعة و�حلرب 

�شو�ء  وىل، �إىل جانب ت�شليطها �لأ �لعاملية �لأ

على طريقة �حلياة �لكويتية يف ذلك �لزمان 

زي������اء  يف �ملدين������ة و�لبادي������ة وت�شتعر�������س �لأ

�لكويتي������ة �لفولكلوري������ة ل������كل منا�شب������ة كما 

ألقاباً  ت�شتعر�س �ملهن �لبحري������ة و�لتجارية و�

طعمة �خلا�شة  مهني������ة ومو��شم �لعم������ل و�لأ

دو�ت و�ملو�د �مل�شتخدمة يف  بكل منا�شبة و�لأ

)7(
ثاث و�لطبخ و�حلياكة و�لبناء.  �لأ

مللتللحللف لللفللن الللكللاريللكللاتللري مب�رص 

جيال من ال�صاخرين:  يوؤرخ لأ

ي�شعى �لفن������ان �لت�شكيلي �مل�رصي حممد 

عبل������ة للح�شول على جمموع������ات كاملة  من 
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جي������ال خمتلفة من  �لر�ش������وم �لكاريكاتريية لأ

أث������رو� �ل�شحافة �مل�رصية  �ل�شاخرين �لذين �

أ�ش�س �أول متحف  يف �لقرن �لع�رصين بعد �أن  �

للكاريكاتري ويق������ع يف قرية تون�س مبحافظة 

�لفيوم جنوب غربي �لقاهرة. 

ومتح������ف �لكاريكاتري �ل������ذي �فتتح �أول 

آذ�ر �ملا�شي يعد ج������زء�ً من مركز  مار�������س/ �

أ�ش�شه عبلة منذ ثالث  �لفيوم للفنون �ل������ذي �

 �شنو�ت ويطل عل������ى بحرية قارون يف �لفيوم 

�لو�قعة على بع������د نحو 100 كيلومرت جنوب 

غربي �لقاهرة. 

وقال عبلة: �إن �ملتحف �لذي ي�شم ر�شوما 

ول من  منذ بد�يات �لق������رن �لع�رصين »هو �لأ

نوعه يف �لعامل  �لعربي« حيث ي�شم جمموعة 

�شول ر�شوم �لكاريكاتري يف �ل�شحافة  نادرة لأ

�مل�رصية منذ بد�يات �لقرن �ملا�شي. 

و�شدر ع������ن �ملتحف مبنا�شب������ة �فتتاحه 

كتاب يقع يف 72 �شفحة ي�شم خمتار�ت من 

مقتنيات �ملتحف لر�شامني منهم  �لفل�شطيني 

زهدي �لعدوي و�لك�شندر �شاروخان �ملنحدر 

أرمن������ي ومن �مل�رصيني حممد عبد  من �أ�شل �

ب �ملوؤ�ش�������س لفن �لكاريكاتري  �ملنعم رخا »�لأ

�لعربي« و�ش������الح جاهني و�أحم������د طوغان 

�لذي �ختار له �لكتاب ر�شما تبدو فيه  �شورة 

أة معلق������ة على جد�ر بالقرب من زوجها  �مر�

�لذي يقول ل�شديقه بتاأثر »معذور يف مبلغ.. 

�لنا�س �للي خطف������و�  �ملد�م بيهددوين �إذ� ما 

كنت�س �أدفع لهم ح يرجعوها يل..« .

كم������ا يوجد عمل قريب م������ن هذ� �ملعنى 

لروؤوف عياد �لذي ير�شم �ثنني من �مل�رصيني 

خر  يف حال������ة �شخط حيث يقول  �أحدهما لالآ

آتي يا �أخي من �لنوع �لنكدي« فريد عليه  »مر�

�شاحبه »غريبة.. هو فيه نوع تاين..« .

عمال �لتي ي�شمها �لكتاب ر�شم  وم������ن �لأ

خلريطة م�رص وفي������ه يتدىل فرعا نهر �لنيل 

من �لبحر �ملتو�ش������ط ويلتقيان عند  �لقاهرة 

ث������م �إىل �جلنوب ميتد �لنه������ر لكن �ثنني من 

�لل�شو�������س �مللثمني ي�شحبان �لنهر كاأنه حبل 

ليغري� �جتاهه وي������رى  طفالن م�رصيان هذ� 

مر في�ش������األ �أحدهما �شاحب������ه »و�خدين  �لأ

م�رص على فني..« .

و�شعار �ملتحف �لذي �ختاره عبلة عبارة 

ر�س وينظفها ويف ر�شم  عن عام������ل يكن�س �لأ

أبو �لعينني يق������ول  عبلة ملذيعة  لعب������د �لغني �

تلفزيوني������ة »ر�شام �لكاريكات������ري بيتعامل مع 

أنهم زبالة عل�شان كده �خرتت  �لفا�شدين على �

�لكنا�س �شعار  للمتحف«.

وقال عبلة يف مقدمة �لكتاب: �إنه يهدي 

�ملتح������ف »�إىل روح �لفنان زه������دي �لعدوي« 

عادة  �لعتبار  م�شيفا �أن �ملتحف فر�ش������ة لإ
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�إىل �لكاريكاتري »�مله�شوم حقه« حيث تعامل 

أو  �لر�شوم »با�شتهتار بعد ن�رصها يف �جلريدة �

)8(
�ملجلة«. 

العرب يكر�صون ثقافتهم للمراأة يف 

باري�س: 

يف حفل كبري وبح�شور عدد من �ل�شفر�ء 

أ�شبوع �لثقافة  �لع������رب مت يف باري�س �فتتاح »�

�لعربي������ة« بح�شور جمهور كثيف من �لبلد�ن 

�لعربية كافة �إ�شاف������ة �إىل �لفرن�شيني �لذين 

تو�فدو� حل�شور �لفتتاح �لذي �شاركت فيه 

�شبوع  فرق من 11 بلد�ً عربياً، تقرر و�شع �لأ

وىل هذ� �لعام حتت  �ل������ذي ي�شهد دورت������ه �لأ

أة  عالمة �ملوؤن������ث وتكري�شه خ�شو�ش������اً للمر�

ن�شطة و�لفعاليات  �لعربية من خالل كافة �لأ

�ملقدمة. 

ويه������دف �ملهرج������ان �لذي يق������ام برعاية 

�لدبلوما�شيني �لع������رب يف باري�س و�لقائمني 

على �ل�شاأن �لثقايف يف �لبعثات �لدبلوما�شية 

�إىل �لتعريف بتنوع وتعددية �لثقافة �لعربية 

من خ������الل تق������دمي �أعمال فني������ة ومعار�س 

ت�شكيلية و�أم�شيات مو�شيقية متنوعة و�أفالم 

رو�ئية ووثائقية. 

وقبيل �حلفل �لفن������ي مت �فتتاح معر�س 

أزياء من كل من  أزياء تقليدية« �لذي ت�شمن � �«

ردن و�لكويت  �جلز�ئر و�ل�شعودية وم�رص و�لأ

ولبنان و�ملغرب وفل�شطني و�ل�شود�ن و�شورية 

وتون�س و�ليمن، �أما �حلفل �لفتتاحي �لفني 

�لفولكلوري فاأقيم مب�شاركة فرق ومغنني كرث 

ت�شدرته������م »فرقة ر�شى« م������ن م�رص وفرقة 

»�دهاب������الن« �جلز�ئرية �لت������ي جتاوب معها 

ردن  �جلمهور وفرقة لع������ازيف �لربابة من �لأ

وفرق������ة �لقد�س من فل�شط������ني �لتي حظيت 

بت�شفيق ح������اد، وح�رصت فرق������ة مليا �شفي 

�لدين للرق�س م������ن لبنان بينما قدم غاندي 

آدم م������ن �ل�شود�ن عزفا جمي������ال على �لناي  �

وح�رص ثنائ������ي »�شوت �ل�رصق« م������ن �شورية 

�لذي �أعجب ب������دوره �جلمهور، كما ت�شمنت 

�شب������وع عرو�ش������اً متبادل������ة بني  فعالي������ات �لأ

�ملر�كز �لثقافية �لعربية ومعهد �لعامل �لعربي 

ن�شطة طاولت  و�أمكنة �أخ������رى كما ت�شمل �لأ

م�شتديرة وندو�ت �إحد�ه������ا بعنو�ن »�لكتابة 

باملوؤنث«، ومن �شمن �لن������دو�ت كذلك ندوة 

يحا�رص فيه������ا �أحمد جبار يف �ملركز �لثقايف 

�جلز�ئري وتتناول �لعلوم عند �لعرب. 

وبه������ذه �ملنا�شب������ة ق������دم �ملرك������ز �لثقايف 

�ل�ش������وري معر�شا للفن �لت�شكيل������ي �لن�شائي 

�مل�رصي بينما قدم �ملرك������ز �لثقايف �مل�رصي 

معر�شاً ماثاًل للت�شكيليات �ل�شوريات، وعر�س 

�أفالم������اً م�رصية  �ملرك������ز �لثقايف �ل�ش������وري 

أة مثل »دع������اء �لكرو�ن« لهري  حموره������ا �ملر�
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بركات مع فاتن حمامة و�حمد مظهر، عر�س 

�ملركز �لثقايف �مل�رصي فيلم �ملخرج �ل�شوري 

غ�شان �شميط »�شيء ما يحرتق«. 

و�شارك �ملكتب �لثق������ايف ل�شفارة �لكويت 

يف تق������دمي بع�������س �لعرو�������س �لوثائقية عن 

م�������رص مث������ل فيلم »م�������رص تاري������خ وحد�ثة« 

و�رصي������ط »�لتنورة«، كما ق������دم فيلم جز�ئري 

بعنو�ن »ح������دود« للمخرج م�شطفى جمجم، 

فالم �لتي عر�شت �أي�شاً �شمن هذه  ومن �لأ

�لتظاهرة فيل������م »روؤى حاملة« لل�شورية و�حة 

�لر�هب وفيلم »حب �لبنات« للم�رصي خالد 

�حلجر، وفيل������م »�لكتبي������ة« �لتون�شي لنوفل 

�شاح������ب �لطاب������ع، فيم������ا نظ������م يف �ملتحف 

�لوطني للفنون و�لتقالي������د �ل�شعبية معر�س 

يخ�������س �لفنون �لتقليدي������ة يف �لعامل �لعربي، 

و�ختتمت �لفعاليات بحفل �أقيم يف د�ر بلدية 

�لد�ئرة �خلام�شة ع�رصة من باري�س بح�شور 

وم�شاركة فرق فولكلورية من خمتلف �لبلد�ن 

�لعربي������ة ه������ي نف�شه������ا تقريبا �لت������ي �أحيت 

)9(
�لفتتاح. 

خرباء ينفون اأن تكون لوحة »املارد« 

للر�صام فران�صي�صكو غويا: 

قال خرب�ء يف متحف �لرب�دو يف مدريد: 

�إن »�ملارد« �للوح������ة �ل�شهرية �لتي تن�شب �إىل 

�شب������اين فر�ن�شي�شكو غويا، ر�شمها  �لر�شام �لأ

يف �لو�ق������ع تلمي������ذه ��شين�شي������و خولي������ا على 

رجح. �لأ

أبح������اث خرب�ء  � ون�������رص �ملتحف نتيج������ة 

��شتبع������دو� �أن يكون غوي������ا ر�شم هذه �للوحة 

�شبانية  �لتي ترمز �إىل ح������رب �ل�شتقالل �لإ

�شد قو�ت نابليون، وكان �خلرب�ء يف �ملتحف 

أ�شهر، �أن يكون  ��شتبعدو� منذ حو�يل �شت������ة �

غويا ر�شم هذه �للوحة وقالو� �إنهم �شين�رصون 

قريب������اً نتائ������ج �أبحاثه������م، وقال������و� يف نتائج 

�أعمالهم �إن �للوحة �لتي و�شلت �إىل �ملتحف 

أنها و�حدة  يف 1931 قبلت وتثري �إعجاباً على �

من �أعمال غوي������ا �حلديثة، ويف ذلك �لوقت 

كان������ت �لدر��ش������ات �ملتعلقة بالفن������ان بالكاد 

بد�أت و�ملعلومات �ملتعلقة بتالميذه ومقلديه 

قليل������ة، وبعد �شبعني عاما ع������اد �خلرب�ء �إىل 

ور�ق �لتي �شمحت بالعتقاد �أن  �لوثائق و�لأ

�للوحة ر�شمها غويا فعال، كما قامو� بتحليل 

أ�شلوبها وتكوينها  �ل�شفات �لتقنية للوح������ة و�

�شباين. مبقارنتها ببقية �أعمال �لر�شام �لإ

وقال �خلرب�ء: �إنه عند ت�شليط �شوء مالئم 

لو�ن  عليها يتبني فقر �لتقني������ة و�ل�شوء و�لأ

عمال  وحتى �لختالف �لو��شح بني �ملارد و�لأ

�لرئي�شية �لتي تن�شب ب�شكل موثق �إىل غويا، 

وكان ه������وؤلء �خلرب�ء �شككو� يف 1991 للمرة 

وىل عن������د �إعد�دهم معر�شاً لغوياً يف هذه  �لأ
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آ.خ« يف  �للوحة، و�شمح �لعث������ور على حريف »�

أ�شفل �للوحة بالعتقاد �أن ر�شام �للوحة هذه  �

��شون�شيو خوليا �لذي عرف يف نهاية �لقرن 

أنه �مل�شاعد �لرئي�شي لغويا  �لثامن ع�رص على �

يف مر�شم������ه، لكن �ملتح������ف قال �إنه يجب يف 

عم������ال »�مل�شتتة جد�«  �مل�شتقب������ل در��ش������ة �لأ

�شباين وتالميذ �آخرين لغويا  لهذ� �لر�شام �لإ

)10(
لتحديد من ر�شم »�ملارد«.

توقيع اأ�صخم كتاب وثائقي م�صور 

ق�صى:  عن امل�صجد الأ

أبو ظبي �ل������دويل للكتاب  �شه������د معر�س �

يف دورت������ه �لتا�شعة ع�رصة حفل توقيع �أ�شخم 

ق�شى  كتاب وثائقي م�شور ع������ن �مل�شجد �لأ

ملوؤلفه �ملوؤرخ حممد غو�شة.

ويتاألف �لكتاب �لذي يعد و�حد�ً من �أهم 

�لكتب �ملطبوعة عن مدينة �لقد�س من 300 

�شفحة من �لقطع �لكبري ت�شم �شور� خالبة 

عالية �جلودة غري من�شورة من قبل لكل �ملعامل 

ق�شى من  �شالمي������ة �لقائمة يف �مل�شجد �لأ �لإ

ت�شوير موؤل������ف �لكتاب، �ل������ذي �أرفق كتابه 

ب�شور ت�شعر �ملت�شفح وكاأنه يف زيارة �شاملة 

ق�ش������ى، ي�شتطيع من خاللها �أن  للم�شجد �لأ

أثر وحجر.  يتاأمل فيه كل �

ويتط������رق �لكتاب ذو �لغ������الف �جللدي 

ق�شى �مل�شقوف وقبة  �ملذّهب �إىل �مل�شجد �لأ

ق�شى  �ل�شخرة �مل�رصفة و�مل�شلى �ملرو�ين و�لأ

�لقدمي و�لقباب و�مل������اآذن و�ملد�ر�س و�لزو�يا 

ق�شى، وتعد  �شبلة �لقائمة يف �مل�شجد �لأ و�لأ

�شوره م������ن �أجمل م������ا مت �لتقاطه للم�شجد 

ق�شى حيث �إنه������ا �أخذت من �ملوؤلف �أكرث  �لأ

من عام تقريبا وه������و يلتقطها بغية �أن تن�رص 

�شم������ن كتابه �لذي يعمل عل������ى ترجمته �إىل 

)11(
جنليزية.  �للغة �لإ

موؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمعي: 

أ�شكال �حل�شار و�لت�شييق  بالرغم من كل �

�ل�شديد �لذي تفر�شه �إ�رص�ئيل على �ملجتمع 

�لفل�شطيني، ول�شيم������ا �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 

و�لرتبوية و�لثقافية، �لتي مل ت�شلم من قذ�ئف 

�رص�ئيلية،  �لدبابات و�شو�ري������خ �لطائر�ت �لإ

آخ������ر مثال حي عليها ه������و ق�شف مدر�شة  و�

�لفاخ������ورة يف غ������زة و��شت�شه������اد ع������دد من 

طالبها وطالباتها، فقد فازت موؤ�ش�شة تامر 

لتعليم �ملجتمع �لفل�شطينية بجائزة »��شرتيد 

ليندجرين« �لتذكارية �ل�شويدية لعام 2009، 

و�لت������ي تع������د و�حدة م������ن �أكرب جو�ئ������ز �أدب 

طفال و�ل�شباب.  �لأ

و�أعلن فوز �ملوؤ�ش�شة �لفل�شطينية باجلائزة 

يف بلدة فيمريبي جنوبي �ل�شويد، حيث ق�شت 

ليندجرين طفولتها، وبذلك �أ�شبحت �ملنظمة 

�لتعليمي������ة �لفل�شطينية بذل������ك ثاين موؤ�ش�شة 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

العــــــدد 549  حزيـــــــران   3982009

ت�شجع على �لقر�ءة، تفوز بتلك �جلائزة �لتي 

تبلغ قيمتها خم�شة ماليني كرونر )621 �ألف 

دولر(، وتاأ�ش�ش������ت موؤ�ش�شة تامر عام 1989، 

وتعمل يف �ل�شفة �لغربية وغزة. 

مرية فيكتوريا  ومن �ملتوق������ع �أن ترت�أ�س �لأ

ولية عه������د �ل�شويد مر��ش������م ت�شليم �جلائزة 

يف متح������ف �شكان�شن �ملك�ش������وف بالعا�شمة 

�شتوكهومل خالل �شهر حزير�ن �جلاري، حيث 

دبية لهذ�  كان ع������دد �ملر�شحني للجائ������زة �لأ

�لع������ام، قد بل������غ 153 مر�شحاً م������ن 60 دولة 

خمتلفة بينهم موؤ�ش�شات تعمل على �لت�شجيع 

على �لقر�ءة. 

و�أعدت �حلكومة �ل�شويدية هذه �جلائزة 

�ل�شويدي������ة  للكاتب������ة  ع������ام 2002 تقدي������ر�ً 

��شرتي������د ليندجرين �لتي �بتكرت �لعديد من 

�ل�شخ�شي������ات �خليالية �لتي حظيت ب�شعبية 

وبينها �شخ�شية بيبي لوجن�شتوكينج، قبل �أن 

تو�فيها �ملنية عام 2002 عن عمر يناهز 94 

عام������اً، ويذكر �أن �لكاتب������ة �ل�شرت�لية �شونيا 

هارتنيت فازت بجائ������زة ��شرتيد ليندجرين 

)12(
لعام 2008. 

 - ثار  لاآ ال�صاد�صة  ال�صنوية  الندوة 

اأبو ظبي:

أب������و ظب������ي فعالي������ات �لندوة  ب������د�أت ي �

ثار بعنو�ن »جيل جديد  �ل�شنوية �ل�شاد�شة لالآ

ثار« �لت������ي ينظمها مركز ز�يد للرت�ث  من �لآ

مار�ت على  و�لتاريخ �لتابع لن������ادي تر�ث �لإ

مد�ر يومني مب�شاركة �شورية وعدد من كبار 

ثرية  �لباحثني و�ملخت�ش������ني يف �لتنقيبات �لأ

من خمتلف دول �لعامل.

وق������دم �لدكتور علي �لقي������م معاون وزير 

�لثقافة خالل هذه �لندوة ورقة عمل عر�س 

خاللها جترب������ة �شورية يف ترمي������م و�إ�شالح  

موي �لتي رعاها �لرئي�س �لر�حل  �جلامع �لأ

�شد و�لت������ي ��شتمرت �شبع �شنو�ت  حافظ �لأ

أك������رث م������ن 110 �أعم������ال، كما قدم  �شمل������ت �

عر�شاً عن هذه �ملرحلة و�ملر�حل �لتاريخية 

و�ملعمارية  للجامع.

و�أكد معاون وزير �لثقافة �أن جميع هذه 

عمال مت������ت بكو�در وطني������ة �شورية دون  �لأ

�ل�شتعانة باأي خرب�ت �أجنبية فكانت جتربة 

ر�ئ������دة لي�س عل������ى م�شتوى �شوري������ة بل على 

م�شتوى �لوطن �لعربي.

ومت عر�س فيلم �شينمائي �شوري وثائقي 

عم������ال و�لرتميمات من �شيناريو  عن هذه �لأ

و�إعد�د �لدكتور علي �لقيم.

من جانبه قدم �لباح������ث �لدكتور حممد 

أ�شت������اذ �لتاري������خ يف جامع������ة دم�شق  حمف������ل �

ورقة عمل بعن������و�ن »دور �لكتاب������ة �لثمودية  

و�للحيانية و�ل�شفوية يف تطور �لقلم �لعربي« 
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تن������اول فيها �إ�شكالية �أ�ش������ول �خلط �لعربي 

�عتبار�ً من �لقرن �لر�بع وحتى �لقرن �ل�شاد�س 

�مليالدي.

وته������دف �لندوة �لتي �ش������ارك فيها عدد 

ث������ار يف عدد من  م������ن كب������ار  و�أهم علماء �لآ

�جلامعات  و�ملوؤ�ش�شات �لبحثية �ملتخ�ش�شة 

م������ن خمتل������ف دول �لع������امل �إىل �لتعرف على 

�أح������دث  �لنتائ������ج و��شتخال�������س �ملزيد من  

م������ار�ت  �إ�شافة  �ملعلوم������ات عن تاري������خ  �لإ

ملناق�شة دور �جلامع������ات و�ملعاهد �لتعليمية 

وو�شائل �لتكنولوجيا �حلديثة يف ن�رص �ملزيد 

ثار  بحاث و�ملزيد من �لنتائج حول �لآ م������ن �لأ

)13(
يف �ملنطقة.

نباء العربية ال�صورية »�صانا« وكالة االأ  -1
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WWW.KUNA.NET
و�صط وكالة اأنباء ال�صرق االأ  -8

WWW.MENA.ORG.EG
موقع البوابة  -9

WWW.ALBAWABA.COM
10- وكالة رويرتز

WWW.REUTERS.COM
11- موقع ن�صيج

WWW.NASEEJ.COM
12- �صبكة املعلومات العربية املحيط

WWW.MOHEET.COM
نباء العربية ال�صورية »�صانا« 13- وكالة االأ

WWW.SANA.ORG

اإحــــــــاالت

¥µ



العــــــدد 549  حزيـــــــران   4002009

	

يتمح������ور	هذا	الكتاب	حول	جماالت	احلا�سوب	وتقانات	املعلومات.	يتناول	

بالتحليل	والتعليق	طيفاً	وا�سعاً	من	�سوؤون	احلياة	العامة	يف	�سورية،	من	وجهة	

نظ������ر	املراق������ب	املمّح�ض	الذي	ال	يكتفي	بعر�ض	امل�سكل������ة،	بل	يقدم	ت�سورات	

خمتلفة	للحل������ول	املمكنة.	ويتجاوز	املوؤلف	�سيغة	العر�������ض	النظري	نحو	نقد	

للم�سلمات	املاألوفة،	ويثري	ت�ساوؤالت	تعيد	تفكرينا،	وطرق	نظرنا	لعملنا.

❁

ò
باحث �شوري.

الهجرة اإىل املجتمع الرقمي

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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وتعت������ر �ضورية يف ه������ذا املو�ضوع مثقلة 

مبنظومات ت�رشيعية اإدارية مالية، على درجة 

م������ن التوا�ض������ع يف جمال املجتم������ع الرقمي. 

وتفتقد اإىل العنا�رش الوطنية العالية الكفاءة 

والرفيعة امل�ضتوى. وقد ت�ضدى املوؤلف لهذا 

م������ر يف جمالني: تردي الواقع التعليمي يف  الأ

�ضورية، وهزال ا�ضتيعابنا لتقانات املعلومات 

داري واحلكومي وامل�رشيف. يف العمل الإ

الفكرية  املنطلق������ات  تلخي�������ص  وميكننا 

ملوؤلف الكتاب يف عبارة وردت يف �ضياق حتليله 

لواقع القت�ضاد ال�ضوري عندما طرح ال�ضوؤال 

التايل: ما الذي ميكن اأن نتوقعه من اقت�ضاد 

يعتمد ن�ضفه على ناجته املحلي من النفط، 

وثلثه م������ن الزراعة، والباق������ي من �ضناعات 

زراعية وثروات باطنية؟ وما هو اأفق حتقيق 

تنمي������ة اقت�ضادية يف ظل عدم اإدراك اأهمية 

املركبة التكنولوجية يف اأي اقت�ضاد؟ واإىل اأي 

مدى ميكننا ج������ذب ا�ضتثمارات يف جمالت 

زراعي������ة؟ وما النعكا�ص ال������ذي نتوقعه لهذه 

ال�ضتثمارات على القت�ضاد الوطني؟

هذا التقدمي هو م�ضمونية الكتاب الذي 

�ضتاذ  نقدم عر�ضاً ل������ه. وهو من تاألي������ف الأ

املهند�ص حممود عنر، حتت عنوان: الهجرة 

اإىل املجتم������ع الرقم������ي. ق������ّدم ل������ه الدكتور 

وىل للن�رص  عماد م�شطف������ى و�أ�شدرته د�ر �لأ

و�لتوزيع، ويقع يف /302/ �شفحة من �لقطع 

�لكبري.

❁    ❁    ❁

�- الع�رص الرقمي..

�إن������ه جمتمع جديد �شي������وؤدي �إىل تغيري�ت 

و��شع������ة عل������ى �مل�شت������وى �لعاملي، ق������د تفوق 

�لتغيري�ت �لتي ح�شلت عند �كت�شاف �لقارة 

مريكية، �أو عند هب������وط �أول �إن�شان على  �لأ

�شطح �لقمر. كما �شيت������م ت�شنيف �لعامل �إىل 

جمتمع������ني كما ف�شلت������ه �لث������ورة �ل�شناعية. 

جمتمعات غنية باملعلومات، وجمتمعات فقرية 

فر�د  بها. كما لبد من �لتمييز بني هجرة �لأ

�إىل �ملجتم������ع �لرقمي.  وهجرة �ملوؤ�ش�ش������ات 

وعلى طالب �لهجرة �أن يتمتع ببع�س �ملز�يا 

�لتي تنا�شب هذ� �ملجتمع: معاجلة �لن�شو�س 

لكرتوين.  وبر�مج �لت�شفح وبر�مج �لربيد �لإ

و�ن�شمام �ملوؤ�ش�شات يتطلب: �ملرونة و�لقدرة 

عل������ى �لتعلم �لذ�ت������ي من �لبيئ������ة �ملحيطة، 

و�كت�ش������اب �ملعرف������ة ومو�كمته������ا. �إن �لع�رص 

�حلايل هو �لع�رص �لرقمي �لذي يتطلب لي�س 

فقط �إعادة توزيع �ل������رثوة، بل حتفيز توليد 

�لرثوة يف �ملجتمع.

حظيت �ملعلوماتي������ة بنظرة �إيجابية منذ 



الهجرة اإىل املجتمع الرقمي

العــــــدد 549  حزيـــــــران   4022009

أ �لتحف������ز و�لتهيوؤ لها من قبل  �لبد�ي������ة. وبد�

�������رص. وهناك حما�س لتعلمها  �ملجتمعات و�لأ

�رص عن طريق �لدور�ت �ملتخ�ش�شة  من قبل �لأ

يف ه������ذ� �ملج������ال. ويف جمال �لقط������اع �لعام 

و�خلا�س، م������ا ز�ل �ل�رص�ع قائماً بني �لبنية 

�ملعلوماتي.  و�ل�شتخ������د�م  �ملتخلفة  د�رية  �لإ

أثر عل������ى قدرة ه������ذه �لقطاعات يف  �ل������ذي �

�ملناف�ش������ة �لد�خلي������ة و�خلارجي������ة مع دول 

أنه لبد من �إع������د�د بنية حتتية  �لع������امل. كما �

)قاع������دة معلوماتي������ة( تتيح للجه������ة مو�كبة 

�أح������دث �لتقنيات و�لتطور�ت �حلا�شلة لهذه 

�لتقنيات حت������ى ت�شتطيع �لدخ������ول �إىل عامل 

�ملناف�ش������ة. لذلك لبد من تعدي������ل �لقو�نني 

�ملعمول به������ا يف �ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة 

مثل لنظم  تاح������ة �لفر�شة لال�شتخ������د�م �لأ لإ

�ملعلوماتية يف �إد�ر�تها.

و�ملجتم������ع �لرقم������ي مبا في������ه من نظم 

كل  يف  لال�شتخ������د�م  طّيع������ة  أد�ة  � رقمي������ة 

�ملجالت حت������ى يف جمالت �حلرب و�ل�شلم. 

مريكي للعر�ق  فق������ر�ءة رقمية لالجتي������اح �لأ

يوؤكد لنا �ل�شتخ������د�م �لرقمي لهذه �حلرب 

من خالل ع������دٍد من �مل�شطلح������ات �لتي مت 

��شتخد�مها ك�شيف������ر�ت رقمية مثل: �خلطة 

جمايل ومتابعة �لتنفيذ،  �ملرنة، �لتخطيط �لإ

�لن������ري�ن �ل�شديقة.ميكننا توق������ع �أن �لعديد 

أو �لع�شكرية قد مّت  م������ن �لقر�ر�ت �ل�شيا�شية �

�تخاذه������ا ��شتن������اد�ً �إىل �لوقائع �لتكنولوجية 

�ملذكورة �شابقاً.

❁    ❁    ❁

�- اخلدمات الرقمية..

ح������ول  �لرقمي������ة  �خلدم������ات  تتمح������ور 

نرتنت. موؤ�ش�شة  �لق�شايا �لتالية: �ملوبايل. �لإ

�لت�شالت. �حلا�شب �ل�شعبي.

ن ن�شتخ������دم مفهوم  - م������ا زلن������ا حتى �لآ

�لرفاهي������ة يف �ملكان غري �ملنا�شب. فامل�شتوى 

ي خدمة يف طريقة ت�شغيل هذه  �ل�شعيف لأ

�خلدم������ة و�إد�رتها يعك�س خل������اًل، وحت�شينه 
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ينعك�������س �إيجاباً عل������ى كل من مقدم �خلدمة 

و�مل�شتفيد منه. �إن م�رصوع �حلا�شب �ل�شعبي 

�شي������وؤدي دون �شك �إىل زيادة عدد �حلا�شبات 

�مل�شتخدم������ة يف �لقطر، و�شي������وؤدي �إىل زيادة 

نرتن������ت. لقد تنبهت �لدول  عدد م�شرتكي �لإ

�ملتقدم������ة �إىل �أهمية و�شهولة �نت�شار �لهاتف 

�ملحم������ول، وب������د�أت بتعديل خططه������ا وفقاً 

لذل������ك. وهن������اك م�شكل������ة �لهات������ف �لثابت 

أو �ملناف�شة  و�إمكاني������ة توفريه������ا للجمي������ع، �

قائمة بني �لهاتف �ملحم������ول و�لثابت، �شو�ء 

أم �لكلفة �ملالية  م������ن حيث �جلودة �لتقني������ة �

ل�شتخد�مه.

نرتنت  - �لنقطة �لثانية هي ��شتخد�م �لإ

�لذي �أطلق عمل������ه يف �شورية. و�أهد�ف هذ� 

�مل�رصوع تتمحور حول �لنقاط �لتالية: حماية 

�ملو�طن من �ملو�قع �مل�شيئة ثقافياً و�أخالقياً. 

ع������دم �لكتف������اء بال�شتخد�م ب������ل �مل�شاركة. 

مر�قبة �ملعلومات �ل�شادرة و�لو�ردة. �خرت�ع 

�لت�رصيع������ات �ملنا�شبة. تدريب كو�در �ملوؤ�ش�شة 

على ��شتخد�م �لتقانات �حلديثة.

أ�شباب تدين  - رغ������م ذلك نت�شاءل ع������ن �

نرتن������ت يف �شوري������ة  ع������دد �مل�شرتك������ني يف �لإ

مقارنة م������ع بع�س �ل������دول �لعربية /400/ 

أل������ف م�ش������رتك يف �شوري������ة فق������ط، مبا فيه  �

عاقة  �ملوؤ�ش�شات �حلكومي������ة. �أما م�شادر �لإ

نرتن������ت يف �شورية ل  نرتن������ت فهي: �لإ يف �لإ

تنقل �ل�ش������وت. ل تر�شل �ملعلومات. لت�شمح 

باإر�شال و��شتقبال �لفاك�س. ليوجد خدمات 

�إنرتنت للتطبيقات.

- وبالت������ايل: ه������ل �شي������وؤدي تنظيم مهنة 

أك������رث فاعلي������ة ملوؤ�ش�شة  �لت�ش������الت �إىل دور �

أنه������ا �شت�شتم������ر بامل�شتوى  � أم  � �لت�ش������الت، 

د�ري و�لذي ينعك�س على  �حلايل للعم������ل �لإ

م�شتوى �خلدمة �لتي تقدم للمو�طنني.

- �إن تطوير منظومة �خلدمات �لرقمية 

ل يتم عرب حتقيق �نت�شار �حلا�شبات و�شعبية 

نرتنت و�لهاتف �ملحم������ول فقط. بل لبد  �لإ

من �لتحول �إىل �ملجتمع �لرقمي، وفق �شوية 

تنظيم مهنية تعتمد معايري حمددة.

❁    ❁    ❁

لكرتونية.. 3- احلكومة الإ

لكرتونية جمرد م�شطلح  هل �حلكومة �لإ

جدي������د؟ يعت������رب خف�������س تكالي������ف تق������دمي 

�خلدمات �حلكومية، وتنفيذ هذه �خلدمات 

لكرتوين. ولوجود  من �أهم مربر�ت �حلكم �لإ

لكرتونية لبد من جتاوز  ه������ذه �حلكومات �لإ

د�ري. �أمتت������ة  �ش������الح �لإ مر�ح������ل ع������دة: �لإ

�أعمال �ملوؤ�ش�شات �حلكومية. ورغم ذلك فاإن 
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لكرتونية بنظر �ملوؤلف ما ز�لت  �حلكوم������ة �لإ

جترب������ة فا�شلة حتيط بها ع������دة من �لوقائع 

�ملانعة هي: �عتماد �ملوؤ�ش�شات على �خلرب�ت 

�لد�خلي������ة. �لرغب������ة يف �������رص�ء �لتجهيز�ت. 

�إعادة �خرت�ع �لعجلة. نُظم �لعمل.

وملعاجل������ة ه������ذ� �خلل������ل لبد لن������ا من: 

ت�شكيل مديري������ة للنظم �ملعلوماتية. �لو�شيط 

يج������اد حكوم������ة �إلكرتونية  �ل�شت�ش������اري. ولإ

عمال  تقدم خدماته������ا لبد لنا من: �أمتتة �لأ

�لد�خلية. و�شع هذ� �لنظام قيد �ل�شتثمار. 

تطوير و�أمتتة �لدورة �مل�شتندية. طرح بع�س 

�خلدمات �حلكومية �إلكرتونياً.

❁    ❁    ❁

4- اخلدمات احلكومية..

لكرتونية  ميكن للدولة ع������رب حكومتها �لإ

تقدمي �لكثري من �خلدمات يف حقول �حلياة 

�لقت�شادي������ة و�لجتماعي������ة و�لثقافية. من 

هذه �خلدمات نذكر:

ملنظوم������ة  �ملعلوماتي������ة  د�رة  �لإ  -1

�لطو�رئ يف �شورية.

ودورها  �جلغر�فية  معلومات  نظم   -2

د�ري. يف جتميل �لف�شل �لإ

�ل������دور �جلدي������د للرقاب������ة �ملالية   -3

و�لتموينية.

م�رصوع �ل�شكن �ل�شعبي.  -4

�إد�رة �لقطاع �ل�شحي �ملجاين.  -5

طوق �لنجاة للم�شارف �حلكومية.  -6

❁    ❁    ❁

داري: �- التطوير الإ

- مل������اذ� مل يت������م �لتح�ش������ن يف موؤ�ش�شاتنا 

د�رة  �حلكومي������ة رغ������م تطبي������ق نظري������ة �لإ

هد�ف؟ وم������ا دور �ملعلوماتية يف تطبيق  بالأ

د�رية �حلديثة؟ �لنظريات �لإ

هد�ف �شكل مفاجاأة ملعظم  د�رة بالأ �إن �لإ

د�رة. �إن هذه �لطريقة  �ملخت�شني يف جمال �لإ

تعتمد عل������ى مفهومي: �جلودة و�لكلفة. لكن 

د�ء  مت جت������اوز ذل������ك �إىل مفهوم: معاي������ري �لأ

�ملتو�زنة.

د�ري؟  �شالح �لإ - ماذ� فعلنا يف جمال �لإ

أ�شا�ش������اً من خلل وتد�خل  �إن وز�ر�تنا تعاين �

يف �ل������دورة �مل�شتندية �لت������ي من �ملفرت�س �أن 

د�ري������ة �جلديدة.  تتنا�ش������ب م������ع �لهيكلية �لإ

يج������اد �إ�شالح �إد�ري ناجح لبد من: روؤيا  ولإ

�إد�ري������ة و��شح������ة. تعدي������الت يف �لهيكلية. 

تطوي������ر �جلودة. �إج������ر�ء�ت �لعمل. مكونات 

د�ري �ملتكامل. �لنظام �لإ

د�ري  - رغم ذلك فاإن م�رصوع �لتطوير �لإ

�شباب تعود �إىل �لكتفاء برتديد  فقد نف�شه لأ
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هذ� �ل�شعار و�إ�شد�ر تعميمات حكومية.

د�ري دون  - ولك������ن هل يتم �لتطوي������ر �لإ

حكوم������ة �إلكرتونية؟ لبد م������ن تاأمني كو�در 

ب�رصي������ة موؤهل������ة لتطبيق قو�ن������ني �حلكومة 

لكرتوني������ة. و�مل�شاهم������ة يف و�شع �خلطط  �لإ

لكرتونية  �لعامة لربنامج �لتحّول للحكومة �لإ

يف كل وز�رة.

❁    ❁    ❁

�- �صناعة املعرفة..

ماذ� �شت�شّدر �شورية بعد �لنفط؟ �عتقد 

أننا ل�شنا يف و�شع علمي وتكنولوجي  )�ملوؤلف( �

أنه  ي�شمح بتحقيق �شناع������ة تكنولوجية، �إل �

على �ملدى �ل�شرت�تيجي �أرى هذ� �خليار هو 

�لوحيد. ولذلك لبد م������ن �تخاذ �خلطو�ت 

�لكفيل������ة بتحقيق قفزة علمي������ة وتكنولوجية 

خالل فرتة معقولة ن�شبياً، وجعل هذ� �لهدف 

جن������از ذلك لبد من:  أولوياتنا. ولإ يف قم������ة �

�ل�شرب يف جمال نقل �لتكنولوجيا. �ل�شتفادة 

من �لتجارب �لعاملية )مثال �لهند(. معاجلة 

معوقات �ل�شناعة �ملعلوماتية يف �شورية.

�أهمي������ة �إن�شاء ثقاف������ة �إلكرتونية، حتديد 

�جلهات �لو�شائية باإنت������اج �شناعة �ملعرفة. 

دور نقابات �لعم������ال و�ل�شناعة و�لتقنية يف 

�إنتاج �ملعرفة �لتقنية وت�شديرها.

❁    ❁    ❁

م������ا قدمناه ه������و مناذج ودر��ش������ات �أوىل 

يف جم������ال �لهج������رة �إىل �ملجتم������ع �لرقمي. 

حكومات  وبناء  �لتكنولوجي������ة،  و�ل�شناعات 

�إلكرتونية رقمية. وه������ي در��شة جادة بحق، 

وت�شتح������ق �لدر��شة و�لتمحي�������س و�لتطوير، 

�إذ� كان لب������د من دخول ع������امل �لتكنولوجية 

أم  و�لت�شال �ش������و�ء على �مل�شت������وى �لوطني �

أم �لدويل.  أم �لقومي � قليمي � �لإ

¥µ



مام؟ م�سرية التاريخ هل هي اإىل الأ

العــــــدد 549  حزيـــــــران   4062009

آرثر  يف عام ���� )قبل الثورة الفرن�صية بعام( كتب املوؤرخ العاملي ا

ن�صان  ينج يقول: »اإن قراءة التاريخ احلديث هي اأ�صواأ ما ميكن لاإ

ن�صان يبتلى بالقراءة عن اأعمال طائفة من النا�س  اأن يعمله.. اإن الإ

ي�صمى اأفرادها فاحتني واأبطاًل وقوادًا، واأنت مت�صي يف هذه التواريخ 

خال �صفحات حافلة بالتفا�صيل احلربية، ولكنك عندما تريد 

اأن ترى تقدم الزراعة والتجارة وال�صناعة، واأثر هذا التقدم يف �صتى 

مام؟ م�صرية التاريخ هل هي اإىل الأ
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ل  مناحي احلياة واأثرها على النا�س، وعندما تريد اأن تعرف مقدار ما حت�صّ

من ثروة، وكيف كان توزيع هذه الرثوة، وكيف كانت ت�صتخدم، وما ترتب على 

ذلك من اأثر يف ال�صلوك، فاإنك ل حت�صل على �صيء..«.

قراءة التاريخ تقودنا اإىل القوة التي ت�صرّي التاريخ والدرا�صات التي توؤدي 

الثقايف والفكري واملعنوي حيث تربز  اإىل تغرّي املجتمعات، وتاأخر التطور 

ن�صانية، يكمن يف التقدم  حقيقة تقول اإن �صبب تلك الكوارث التي ت�صيب الإ

ن�صاين ويخرجه عن طبعه، وهذه الظاهرة تبدو  املادي الذي ي�رّص بالكيان الإ

اأحقاب  من  ما�صية  حقبة  اأي  يف  فيه  ظهرت  مما  باأو�صح  هذه  اأيامنا  يف 

التاريخ، وهي يف �صميمها انعدام التوازن بني التقدم املادي ال�صا�صع املدى، 

ظواهر  يف  قليل  �صيء  اإل  منه  ليتم   الللذي  خاقي  الأ ن�صاين  الإ والتقدم 

عمال والت�رصفات يف الغالب.. الأ

عامة املوؤرخني –اليوم- يقولون اإن ما ي�صّمى بالتقدم اأو م�صرية التاريخ 

ن�صان  الإ غرائز  ن  لأ وهللم،  هو  اإمنللا  ح�صن  الأ اإىل  اأو  مللام  الأ اإىل  واحل�صارة 

واأخاقياته املركبة يف طبعه باقية، كما هي، بل زادت حّدة و�رصاوة، ومازال 

ن�صان املتح�رص، ويذكرنا هذا الراأي باأقوال ابن  الوح�س راقد حتت جلد الإ

اأنها  يرى  التي  احل�صارة،  على  ال�صهرية،  مقدمته  يف  حمل  الللذي  خلدون 

ت�صعف من ميلك اأ�صبابها ويطمئن يف مهادها وي�صت�صلم لنعيمها، في�صعف 

فيه النزوع اإىل القوة ويقل حما�صه للجهاد وال�رصاع، وتف�صد احل�صارة طبعه، 

وي�صتويل عليه الرتف، فيف�صد وي�صمحل، ونرى اأن ابن خلدون يخطئ هنا 

ن�صان  ن التح�رصّ والتدرج يف مراتب احل�صارة ل ي�صعف الإ خطاأً اأ�صا�صيًا، لأ

ن احل�صارة علم ومعارف وخربة وجتربة،  اأو اجلماعة بل يقويه ويقويها، لأ

ن�صان اإرهافًا، وتفّجر يف كيانه ينابيع جديدة من  وكل هذه تزيد ملكات الإ

القوة.. ولكن الذي ي�صعف الب�رص هو �صوء ا�صتخدامهم لنعم احل�صارة، ول 
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مم  ن�صان من التح�رصّ والرتقي يف مراتب العمران، ولكن اأهل الأ باأ�س على الإ

اأ�صباب التمدن في�رصفون يف  الدابرة كانوا ي�صيئون ا�صتخدام ما ملكوه من 

التنعم ويخلدون اإىل الراحة والدعة، ويزهدون يف العمل واجلهد، فيكلون 

عمال واملتاعب لغريهم ومي�صون يف ال�صتمتاع مبا ق�صم لهم من نعيم  الأ

الطريق  ويتمهد  قواهم  فت�صمحل  ال�رصاب،  الطعام  يف  وي�رصفون  العي�س، 

لغريهم للتغّلب عليهم وانتزاع امللك وال�صيادة من اأيديهم.. وتتلخ�س هذه 

الظاهرة فيما ي�صميه املوؤرخ الكبري ح�صني موؤن�س: »�صيطرة اأدوات احل�صارة 

ن�صان بدًل من �صيطرته عليها«. على الإ

فادة من اأي اأداة اأو ظاهرة ح�صارية ينبغي اأن  ن�صان الإ ولكي ي�صتطيع الإ

واأ�صبحت �رصرًا  �صيطرت هي عليه  واإل  ال�صيطرة عليها،  قللادرًا على  يكون 

اأي  بل»القب�س«  احل�صارة  حقائق  من  الظاهرة  هذه  وت�صمى  عليه،  ووبللاًل 

هذا  ودون  ا�صتعمالها،  كيفية  ومعرفة  �صياء،  الأ على  القب�س  على  القدرة 

فادة من اأي اأداة اأو ثمرة من ثمرات احل�صارة  ن�صان الإ »القب�س« ل ي�صتطيع الإ

ن�صان من احل�صارة واأدواتها حتدده ثقافته  التي تو�صع بني يديه، وموقف الإ

اأو حتدده كذلك تربيته وما ن�صاأ  وجتاربه وذكاوؤه وقواه العقلية واملعنوية، 

عليه من قواعد اأخاقية و�صلوكية.
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